Op deze afbeelding is een demonstratie te zien van het plaatselijk comité
voor algemeen kiesrecht in Assen. Bron: BG B24/663, De Nederlandse
arbeidersbeweging tot 1918, Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Amsterdam.
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Redactioneel
Beste lezer,
Voor u ligt het nieuwste nummer van Leidschrift ter ere van het honderdjarig
bestaan van het algemeen kiesrecht in Nederland. Onze democratie
functioneert onder andere door dit stemrecht als een ‘government of the
people, by the people, and for the people’, naar de Gettysburgtoespraak van
Abraham Lincoln in 1863. Politiek in Nederland was voorheen de zaak van
een kleine minderheid of elite, waarbij bijvoorbeeld door erfelijke opvolging
of een beperkt censuskiesrecht nieuwe politieke leiders werden gekozen.
Met het algemeen kiesrecht, dat in 1893 voor het eerst werd ingevoerd door
Nieuw-Zeeland, kreeg het hele volk de mogelijkheid om zijn
vertegenwoordigers te kiezen. Niet lang daarna volgde ook een aantal
Scandinavische landen. Nederland sloot zich aan bij deze trend met de
invoering van het actief en passief mannenkiesrecht en het passief
vrouwenkiesrecht in 1917. In 1919 volgde het actief vrouwenkiesrecht.
Hoewel de invoering van het algemeen kiesrecht een eeuw geleden
plaatsvond, staat de politieke inbreng van ‘het volk’ vandaag de dag nog
steeds ter discussie. Zorgen over lage opkomsten bij verkiezingen en twijfels
over het herinvoeren van de stemplicht komen bij iedere verkiezing
opnieuw aan het licht. Zowel voorstanders van directe democratie, als
tegenstanders van de vele referenda laten van zich horen.
In dit themanummer zal Leidschrift ingaan op de
ontstaansgeschiedenis van het voor velen vanzelfsprekend geworden
kiesrecht. Niet alleen de aanloop naar de gebeurtenissen van 1917 en 1919
staat centraal, maar ook vragen als: waarom zien we kiesrecht als ideaal?
Waarom is het zo belangrijk? En waarom is het symbool gaan staan voor
democratie? Professor Henk te Velde leidt het onderwerp in door zich te
richten op de relatie tussen democratie en kiesrecht en de historisering van
beide onderwerpen. Daarnaast biedt dit themanummer ruimte voor
getalenteerde studenten door de bijdrages van Gijs van Maanen en Frank de
Vries. Niet alleen wordt er in dit nummer een plek geboden aan de historici
van de toekomst, maar ook aan de toekomst van kiesrecht en democratie.
De redactie wenst u veel leesplezier!

5

Hereditas Nexus werpt een eigen licht op
de nieuwste ontwikkelingen in de
historische wereld en erfgoedsector met
online besprekingen van:
* Historische boeken
* Tentoonstellingen
* Evenementen
Brug tussen heden
en verleden

www.hereditasnexus.com

De nieuwe
democratie

geschiedenis

van

kiesrecht

en

Henk te Velde
De viering van honderd jaar algemeen kiesrecht in Nederland begint dit jaar
met de herdenking van de invoering van algemeen mannenkiesrecht en
loopt door tot de herdenking van de invoering van algemeen
vrouwenkiesrecht destijds in 1919. De herdenking is een bevestiging van het
belang van kiesrecht als onderdeel van democratie, maar ze is voor historici
vooral ook aanleiding om opnieuw naar de geschiedenis van kiesrecht en
democratie te kijken. Historici hebben de afgelopen decennia op dat terrein
veel vanzelfsprekendheden op losse schroeven gezet. Betekent uitbreiding
van kiesrecht wel uitbreiding van democratie? Wat is democratie eigenlijk en
hoe heeft die zich ontwikkeld? Welke relatie bestaat er nu eigenlijk tussen
democratie en verkiezingen? Weten we wel precies genoeg hoe verkiezingen
werk(t)en? De komende twee jaar zullen we in Nederland de balans kunnen
opmaken van deze en dergelijke vragen. Dit nummer van Leidschrift maakt
daarmee een begin. Zo valt meteen op hoe weinig we weten van de
geschiedenis van een van onze bekendste en belangrijkste politieke
verworvenheden. Vooral de praktische kanten en de wisselende waardering
ervan zijn nog onderbelicht. Ook blijkt de schijnbaar vanzelfsprekende
relatie met democratie bij nader inzien veel vraagtekens op te roepen.
Historisering van democratie
Heeft democratie eigenlijk wel een geschiedenis? Dat lijkt vragen naar de
bekende weg, want het systeem dat wij nu onder die naam kennen, heeft
niet altijd bestaan, heeft zich stapsgewijs ontwikkeld en staat ook telkens
onder druk. Maar lange tijd zag het ernaar uit dat het begrip democratie zelf
zozeer samenviel met de westerse betekenis van parlementaire of
vertegenwoordigende democratie, of eventueel het concurrerende model
van directe democratie, dat de betekenis van het begrip zelf bijna tijdloos
leek. ‘The history of democracy is treated as almost a contradiction in
terms’, want de inhoud ervan sprak vanzelf. 1 De geschiedenis van
democratie leek veel meer een geschiedenis van ‘democratisering’, van de
1

J. Keane, The Life and Death of Democracy (Londen 2009) 876.
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groei of toename (dan wel stagnatie) van democratie te zijn, dan een
antwoord op de vraag wat democratie is en hoe dat antwoord in de loop
van de tijd verandert. Natuurlijk weten we allang dat democratie in de
negentiende eeuw omstreden was, maar achteraf werden de twijfels en de
strijd vaak ondergebracht in een lineaire ontwikkeling van weinig of geen
naar meer en veel ‘democratie’. Hét criterium van deze ontwikkeling was het
kiesrecht. Een volledige ‘democratie’ was meer dan kiesrecht alleen, maar
kiesrecht was er toch wel een noodzakelijke voorwaarde van. Het kiesrecht
zelf was ook weer zo’n bijna tijdloze categorie.
Historici en andere onderzoekers hebben de laatste decennia echter
in toenemende mate de nadruk gelegd op de spanning binnen de
democratie: tussen enerzijds democratie als dagelijkse praktijk van bestuur
en formele inspraak via verkiezingen, en anderzijds een droom die nooit
helemaal gerealiseerd wordt, ‘a potent form of wishful thinking’. 2 Of de
spanning tussen democratie als ‘a political value’ en ‘an already existing form
of government’ dan wel de spanning tussen democratie als ‘valeur’ of als
‘institution’, dan wel die tussen pragmatisch bestuur en ‘redemptive’
populisme.3 Daarmee verliest de geschiedenis van democratie haar lineaire
karakter, en wordt ze meer een conjunctuur van telkens nieuwe pogingen
om de praktijk aan de droom aan te passen. Zo wordt ook opnieuw van
belang wat in iedere tijd onder ‘democratie’ werd verstaan. 4 Tot de Franse
Revolutie en de invoering van algemene verkiezingen werd het woord
vooral door intellectuelen gebruikt. Daarna bleef het nog een deel van de
negentiende eeuw een scheldwoord, het werd door de tegenstanders ervan
gebruikt zoals populisme tegenwoordig. Vooral in Nederland duurde het
lang voordat de officiële politiek het begrip omarmde. Tot het einde van de
Keane, Demcoracy, ix.
J. Dunn, Setting the People Free. The Story of Democracy (Londen 2005) 171; P.
Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France (1992; Parijs 2008)
13; M. Canovan, ‘ Trust the People! Populism and the Two Faces of Demo cracy’,
Political Studies 47 (1999) 2-16.
4 Over het begrip demo cratie internationaal recentelijk zie: J. Innes en M. Philp ed.,
Re-imagining Democracy in the Age of Revolution (Oxford 2013); R. Saunders, Democracy
and the Vote in British Politics, 1848-1867 (Farnham/Burlington 2011); P. Rosan vallon,
‘The History of the Word “Democracy” in Fran ce’, Journal of Democracy 6 (1995)
140-54; M. Llan que, Demokratisches Denken im Krieg: Die deutsche Debatte im Ersten
Weltkrieg (Berlin 2000); J. Kurunmäki, J. Nevers en H. te Velde ed., Democracy in
Modern Europe. A Conceptual History (in druk, te verschijnen New York 2018).
2
3
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negentiende eeuw werd het in de Kamer zelfs vrijwel niet gebruikt.5 Dat is
te verklaren doordat in de Nederlandse officiële politiek de rechtsstaat altijd
hoger aangeschreven heeft gestaan dan directe volksinspraak, laat staan
volkssoevereiniteit. Zelfs toen democratie in Nederland gewoon was
geworden – als begrip en als praktijk van algemeen kiesrecht – was het
enthousiasme ervoor aanvankelijk niet groot en ging de discussie vooral
over de vraag hoe die beschermd en ingeperkt moest worden.6 Na de oorlog
was democratie voor vrijwel iedereen het morele uitgangspunt van politiek
geworden, maar het was wel een gedomesticeerde vorm van democratie die
toen de toon zette.7
Het leek toen alsof binnen deze gepacificeerde democratie, die
natuurlijk tegen een herleving van nazisme of andere vormen van
totalitarisme verdedigd moest worden, verder alle spanning geweken was.
Met de kennis van nu, kunnen we echter zien dat toen juist een tamelijk
radicale keuze gemaakt werd voor één opvatting van democratie: dat was
een stelsel waarin een verantwoordelijke elite de touwtjes in handen had, de
rechtsstaat bewaakte en het volk de gelegenheid gaf eens in de paar jaar zijn
instemming te betuigen. Het was vooral ook een stelsel waarin politici
optraden als pedagogen die de bevolking de goede weg wezen, en
burgerschap een zaak was die je je met inspanning eigen moest maken, in
zekere zin dus als leerling. Tegenover deze ‘pedagogische’ opvatting van de
democratie die ook al in de negentiende eeuw te vinden was, 8 staat de
huidige hang naar populisme: het gaat er daarbij juist om de waarden van
het gewone volk centraal te stellen, de elite is in dat licht een verdachte
categorie. Ze moet eerder luisteren naar het volk dan omgekeerd. Zo laat de
opkomst van het populisme zien dat democratie op verschillende manieren
H. te Velde, ‘De domesticatie van democratie in Nederland. Demo cratie als
strijdbegrip van de negentiende eeuw tot 1945’, BMGN - Low Countries Historical
Review 127 (2012) 3-27.
6 J. Gijsenbergh, Democratie en gezag. Extremismebestrijding in Nederland, 1917-1940
(proefschrift Nijmegen 2017).
7 Nederland: Te Velde, ‘Domesticatie van d emocratie’. Europa: T. Bu chan an and M.
Conway, ‘Th e Politics of Democracy in Tw entieth-Century Europe: Introduction’,
European History Quarterly 32 (2002) 7-12: 7; vergelijk C.S. Maier, ‘Demo cracy sin ce
the Fren ch Revolution’ in: J. Dunn ed., Democracy: the Unfinished Journey (Oxford
1992) 126: ‘making democracy safe for the world’.
8 Zie voor Duitse voorbeelden over politici als Erzieh er: M. L. Anderson, Practicing
Democracy. Elections and Political Culture in Imperial Germany (Princeton, NJ 2000) 366.
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kan worden opgevat. Iedere vorm kent zijn eigen risico’s: de naoorlogse
vorm neigde tot hiërarchie en zelfgenoegzaamheid, de populistische tot
veronachtzaming van redelijke argumenten en de rechten van minderheden.
Hoe dan ook, democratie is een historisch verschijnsel dat aan verandering
onderhevig is.
Historisering van kiesrecht
Op een vergelijkbare manier is binnen de democratie ook de geschiedenis
van het kiesrecht gehistoriseerd. Ook die geschiedenis is niet langer het
verhaal van de vooruitgang van een ondemocratische toestand zonder
kiesrecht naar een progressieve wereld met volledig kiesrecht. Voor
Engeland is wel betoogd dat de opmars van de democratie in de vorm van
verkiezingen in feite verbonden was met de ondergang van oudere
‘democratic forms of popular politics’, dat wil zeggen participatie van
onderop via directe actie of andere middelen. Het werd er dus niet per se
democratischer op. 9 De Frans-Amerikaanse historisch politiek filosoof
Bernard Manin laat in een sleutelpublicatie zien dat de geschiedenis van
vertegenwoordiging er niet per se een van grote vooruitgang is, maar dat
nieuwe vormen van representatie telkens door andere afgewisseld worden.
Minstens zo radicaal is dat hij ook het verband tussen democratie en
verkiezingen ter discussie stelt. 10 Verkiezingen leiden immers altijd tot een
selectie, iedereen stemt op degene die hem of haar het beste lijkt, en zo
ontstaat dus letterlijk een elite (dat betekent oorspronkelijk immers letterlijk
‘uitgekozen’). Van oudsher werden verkiezingen daarom beschouwd als
aristocratisch middel, pas sinds het einde van de achttiende eeuw worden ze
verbonden met democratie. Dat komt volgens Manin doordat politiek vanaf
toen meer en meer geacht werd gebaseerd te zijn op de actieve instemming
van de bevolking. Die kon het beste blijken en gemeten worden door
verkiezingen.
Maar hoe moest dat? Het verhaal van de verkiezingen is niet klaar als
je de stappen van de kiesrechtuitbreiding in kaart hebt gebracht. Stel je de
organisatorische problemen voor van Frankrijk in 1848 waar ‘algemeen
kiesrecht’ – maar van mannen alleen! – voor het eerst in praktijk werd
J. Vernon, Politics and the People. A Study in English Political Culture c. 1815-1867
(Cambridge 1993).
10 B. Manin, The Principles of Representative Government (Cambridge 1997).
9
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gebracht. Hoe moest je voor elkaar krijgen dat iedereen op ongeveer
hetzelfde moment zijn stem uitbracht waarna al die stemmen ook nog eens
geteld moesten worden? Dat levert tegenwoordig met alle moderne
hulpmiddelen nog steeds problemen op, dus toen zeker. Hiermee kom je bij
een ‘praktische’ geschiedenis van het algemeen kiesrecht die bij zulke
simpele problemen begint in plaats van bij een idee. Alain Garrigou, die
zoiets voor Frankrijk heeft gedaan, laat zien dat gaan stemmen ook een
leerproces is, enerzijds wat alle handelingen betreft, maar anderzijds vooral
ook: wat kun je er uiteindelijk mee?11 Het is niet vreemd dat boeren op het
Franse platteland van de negentiende eeuw aanvankelijk weinig
belangstelling voor nationale politiek konden opbrengen. Wat had die voor
hen te betekenen? De nationale staat had nog lang de kracht niet die hij nu
heeft en kon nog maar weinig voor hen doen. Pas geleidelijk aan ‘leerden’
de burgers eisen te stellen aan de staat en ontwikkelde de staat zich tot een
instrument om aan die verlangens tegemoet te komen.
Ook in het op het eerste gezicht niet zo democratische laat
negentiende-eeuwse Duitsland werkte het zo. Om opportunistische redenen
voerde Bismarck algemeen mannenkiesrecht in, en hoewel de macht van het
parlement beperkt was, had het bestaan van dat kiesrecht allerlei
democratische effecten. Ook daar bleek dat ‘people learn democracy only by
practising’. 12 Zélf doen, dat is de crux. Daarbij komt dat algemeen kiesrecht
potentieel radicale gevolgen heeft. Zoals de Franse historicus Pierre
Rosanvallon heeft betoogd, gooit de orde van de verkiezingen waar alles
aankomt op de individuele keuze potentieel de sociale orde omver, want in
het stemhokje is iedereen gelijk, of beter, telt ieders stem even zwaar.13 Dat
wil zeggen: als iedereen ook echt vrij is om te stemmen. Daarover is heel
wat gediscussieerd in landen met algemeen of in ieder geval uitgebreid
kiesrecht. Zelfs als regelrechte fraude afwezig was, kon er nog flink druk
worden uitgeoefend, door werkgevers, priesters, de adel of anderen. De
oplossing werd gezocht in afscherming van het stemmen. Het stemgeheim
is tegenwoordig geheel vanzelfsprekend, maar in de negentiende eeuw vond
men stemmen ook een publieke handeling, waarmee je je betrokkenheid als

A. Garrigou, Histoire sociale du suffrage universel en France 1848-2000 (Parijs 2002).
Anderson, Practicing Democracy, 16.
13 Rosanvallon, Sacre, inleiding. Bij het volgende Anderson, Practicing Democracy, 62
ook zij wijst op de gelijkheid) en Garrigou, Suffrage universel.
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burger zelfbewust liet blijken. 14 Ook progressieven waren daarom lang
voorstander van stemmen in het openbaar. In Nederland is het stemhokje
pas in 1896 ingevoerd,15 ook in andere landen was dat vaak rond 1900. Zelfs
toen wist men in lokale gemeenschappen trouwens vaak nog precies wie wat
stemde. In een verzuilde omgeving, zoals in Nederland, lag dat al helemaal
voor de hand, daar bleef stemmen vaak een semi-publieke zaak. In het
verder vooral confessionele dorpje waaronder de boerderij viel waar mijn
moeder opgroeide, was er rond 1960 één stem op de radicale Pacifistisch
Socialistische Partij. Iedereen wist dat die van de dominee kwam, het werd
deze verder gewaardeerde man graag gegund als een persoonlijke
eigenaardigheid.16
Inmiddels wordt er vrijwel niet meer aan getwijfeld dat het
stemgeheim gehandhaafd moet blijven. Er zijn voldoende manieren om
publiekelijk van je politieke overtuiging te doen blijken, daarvoor is publiek
stemmen niet nodig, en de gevaren van dwang of manipulatie bij nietgeheim stemmen zijn te groot. Het heeft wel iets afgedaan aan het publieke
ritueel dat stemmen ook is en dat in Nederland nooit zo’n indruk heeft
gemaakt als bijvoorbeeld in het veel politiekere Frankrijk of in GrootBrittannië met zijn negentiende-eeuwse carnavaleske verkiezingen in de
kiesdistricten. 17 Door gezamenlijk te stemmen maken mensen óók duidelijk
dat ze als gemeenschap hechten aan deze vorm van politieke macht en
vrijheid. Dat ze het onderling oneens zijn, versterkt de democratische kant
van het ritueel. Er is wel betoogd dat democratisering het meest krachtig
werkt bij ‘hot family feuds’, heftige strijd binnen de familie, dat wil zeggen

Vergelijk M. Crook en T. Crook, ‘Th e Advent of the Secret Ballot in Britain and
Fran ce, 1789–1914. From Public Assembly to Private Compartment’, History 92
(2007) 449-471.
15 Zie over deze en andere praktisch e zaken N. van Driel en R. Jong, De T weede
Kamerverkiezingen in vijftig stappen (Amsterdam 2014) 152.
16 Het ging om het gehu cht Okkenbroek, bij Deventer, de latere hoogleraar
theologie Wessel Eliza Verdonk was daar p redikant tussen 1959 en 1964.
Vergelijkbare kennis van stemmen in Garrigou, Suffrage universel, 79, 198 en in
Anderson, Practicing democracy, 161 (karikatuur met Junker: ‘There was one liberal vote
cast. From now on, the schoolmaster gets no more potatoes’).
17 Opmerkingen in Garrigou, Suffrage universel, 68 en passim; F. O’Gorman,
‘Campaign Rituals and Ceremonies. The So cial M eaning of Elections in England
1780-1860’, Past and Present 135 (1992) 79-115.
14
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binnen een land of politieke gemeenschap. 18 Strijd stimuleert politieke
betrokkenheid. De Nederlandse schoolstrijd van de negentiende eeuw is er
een mooi voorbeeld van. En je zou wellicht ook de huidige controverses
rond populisme eronder kunnen scharen. Doordat nu veel geluiden in de
politieke strijd worden gehoord, kunnen veel mensen er een plaats in vinden
en zich identificeren met een van de partijen. Wel is, ook volgens de theorie,
een voorwaarde voor het democratische effect dat compromissen en
spelregels geaccepteerd worden.
Nederland
In zijn bijdrage aan dit nummer laat Ron de Jong, die al veel over
verkiezingen publiceerde, zien dat het met de strijd rond kiesrecht in
Nederland wel meeviel. Een zeker even belangrijke reden om het kiesrecht
uit te breiden was dat Nederland niet mocht achterblijven bij andere
‘beschaafde’ landen; daarnaast wilde de elite ook sociale onrust voor zijn.
Het is een illustratie van hoezeer de institutionele Nederlandse democratie
van bovenaf is vormgegeven. Ondertussen was er overigens alle ruimte om
te discussiëren over wat nu eigenlijk ‘algemeen kiesrecht’ was. Er bestaat
geen echt ‘algemeen’ kiesrecht, geen enkel systeem laat letterlijk iedereen
stemmen. Er zijn altijd beperkingen, en in de negentiende eeuw wilde men
ook bij algemeen kiesrecht de categorie van bedeelden en armlastigen
buitensluiten. Aan de vrouwen dacht men aanvankelijk helemaal niet, er was
de beroemde actie van Aletta Jacobs voor nodig die zich in de jaren 1880
aanmeldde als kiezer, om zich te realiseren dat de wet hen niet eens formeel
uitsloot! Uiteindelijk zou de invoering van algemeen vrouwenkiesrecht in
1919 de grootste kiesrechtuitbreiding worden die Nederland ooit heeft
gekend, van anderhalf naar drie miljoen, zoals Harm Kaal aanvoert in dit
nummer. Er zijn ook altijd leeftijdsbeperkingen en die waren in Nederland
nogal opvallend. In 1896 werd in het kader van een kiesrechtuitbreiding
voor volwassenen de minimumleeftijd voor kiezers verhóógd (van 23 naar
25 jaar), zoals Wim de Jong laat zien. Dat het tot de jaren 1970 duurde
voordat eindelijk de huidige leeftijd van 18 jaar werd bereikt, is een extra
bevestiging hoe weinig vertrouwen de Nederlandse wetgever in het
oordeelsvermogen van de (beginnende) kiezer had.
Anderson, Practicing Democracy, 15, 150, 417 en 421, in navolging van de
Amerikaanse politicoloog Dankwart Rustow.

18

13

Henk te Velde
Er werd ook wel eens wat schamper gedaan over debat rond
verkiezingen: was dat niet veel geschreeuw en weinig wol? Het verschil
tussen de ‘welgezinden’ en ‘eensgezinden’ was nogal betrekkelijk volgens de
verkiezingsroman uit 1869 die centraal staat in Diederik Smits bijdrage.
Toch is die ook weer te lezen als een politieke stellingname, want juist in die
jaren liep de strijd tussen liberalen en conservatieven – onder meer over de
rol van de koning – hoog op, en beroerde de verkiezingsstrijd het land meer
dan in de jaren ervoor. Door de strijd zo tam voor te stellen, kon de
katholieke auteur die van beide partijen niet veel moest hebben het doen
voorkomen of het eigenlijk over niets ging. Ondertussen schetst hij wel
mooi het notabelenkarakter van de negentiende-eeuwse verkiezingen, en
laat hij daarmee de beperkingen van de Nederlandse politieke ‘strijd’ zien.
Bij de socialistische beweging was dat vanaf het begin anders, die
hoopte en rekende juist op veel steun onder het gewone volk. Kiesrecht was
daarom iets om voor te strijden, zelfs al ging het socialisten aanvankelijk
helemaal niet zozeer om participatie in het bestaande bestel. Maar kiesrecht
was een zo aantrekkelijk verenigingspunt, dat het al snel een speerpunt
werd. Harm Kaal gaat in op de vraag wat de sociaaldemocraten deden met
het algemeen kiesrecht, toen het eenmaal was ingevoerd en bovendien was
gebleken dat de massa niet massaal voor de SDAP koos. Veel reclame, of
‘propaganda’, was nodig, dat was wel duidelijk. Maar ook ging de
sociaaldemocratie zich uiteindelijk voegen in het nationale zelfbeeld van
‘verdraagzaamheid en eerbied voor de medemens’. Het mocht in zoverre
niet baten, dat ook toen de SDAP nooit verder kwam dan een klein kwart
van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Pas ver na de Tweede
Wereldoorlog veroverde de opvolger van de SDAP, de PvdA, onder Den
Uyl in 1977 een record van meer dan een derde van de zetels: 53!
Ten slotte wordt in dit nummer ook benadrukt dat democratie meer
is dan verkiezingen alleen. Bernard Manin beschreef gelaten, als een
onvermijdelijk effect van vertegenwoordiging, dat verkiezingen tot
elitevorming of –bevestiging leiden. De Belgische publicist David van
Reybrouck liet zich door Manin inspireren tot een pleidooi ‘tegen
verkiezingen’. 19 Eigenlijk zet hij Manin op zijn kop, want hij betoogt juist
dat het elite-effect van verkiezingen een reden is om naar alternatieven om
te zien, in zijn geval raadpleging van discussiërende gewone burgers in een
‘G1000’. In Nederland is enthousiast gereageerd op dit idee, ook door
overheden, maar dan om een G1000 te organiseren als aanvulling, zeker niet
19

D. van Reybrouck, Tegen verkiezingen (Amsterdam 2013).
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vervanging van vertegenwoordigende democratie. Het experiment van
onderop, georganiseerd door gewone burgers in Groningen, dat Gijs van
Maanen heeft bestudeerd, laat nog eens zien dat democratie veel meer nodig
heeft dan alleen verkiezingen. Het maakt duidelijk dat het opvoedingsmodel
– laten we het de kiezers nog eens uitleggen, dan begrijpen ze het wel – dat
de Nederlandse politiek lang heeft beheerst voorlopig heeft afgedaan. Zelf
doen betekende in dit geval dat het burgerinitiatief los stond van de formele
politiek. Verkiezingen zijn voor democratische politiek inderdaad lang geen
voldoende voorwaarde, maar een onontbeerlijke voorwaarde zijn ze wel.
Goed dus dat we stilstaan bij de invoering van het algemeen kiesrecht.
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Geschikte en ongeschikte kiezers. Het kiesrecht
tussen 1848 en 1919
Ron de Jong
Inleiding
Tussen de invoering van het direct kiesrecht in 1848 en het algemeen
vrouwenkiesrecht in 1919 zijn in de Tweede Kamer veel debatten gevoerd
over noodzaak en wenselijkheid van een uitbreiding van het kiesrecht.
Tijdens deze debatten, waarvan de diepgang in de loop van de tijd sterk
toenam, kwamen twee onderwerpen telkens terug. Ten eerste de vraag of
het kiesrecht een recht was of een middel. Draaide het om de rechten van
de burgers of om het kiezen van goede afgevaardigden? In het eerste geval
kwam, in principe, iedereen voor kiesrecht in aanmerking en werden
sommige ongeschikte groepen buitengesloten, zoals veroordeelden,
wanbetalers of bedeelden. In het tweede geval werden sommige groepen
burgers aangewezen als geschikte kiezers. Ten tweede de vraag of het
kiesrecht een individueel recht was of dat het organisch was. Stemde je als
individu of als lid van een groter verband als het gezin, een beroep of een
stand? Deze vragen staan centraal in dit artikel.
Deze bijdrage heeft een chronologische opbouw. Zij behandelt het
denken over kiesrecht tussen 1848 en 1919. De nadruk ligt daarbij op de
parlementaire behandeling van het kiesrecht. Af en toe wordt de
chronologie afgewisseld door een thematisch onderwerp. 1
De grondwetsherziening van
belastingaanslag ofwel de census

1848.

Het

primaat

van

de

Onder invloed van de Europese revoluties begin 1848 maakte koning
Willem II een politieke ommezwaai waardoor de bestaande impasse rond de
vraag of en hoe de Grondwet moest worden herzien werd doorbroken. De
koning passeerde zijn ministers en de Kamermeerderheid en benoemde de
Deze bijdrage is een afgeleide van mijn bijdrage aan een bundel over de
geschied enis van het kiesrecht die in december 2017 bij Amsterdam University
Press zal verschijnen ter gelegenheid van honderd jaar algemeen kiesrecht. Ik
bedank Heleen Hörmann en Alexander van Kessel voor hun opmerkingen.
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liberale criticus J.R. Thorbecke tot voorzitter van een staatscommissie tot
herziening van de Grondwet.
De commissie leverde snel werk en in april 1848 was een voorstel tot
herziening van de Grondwet gereed. Dit voorstel werd grotendeels door het
kabinet overgenomen en mede onder druk van de koning ging de
weigerachtige Tweede Kamer akkoord. Kernstukken van de herziening
waren: directe verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en
gemeenteraden, ministeriële verantwoordelijkheid en onschendbaarheid van
de koning.
Wat het kiesrecht betreft draaide de grondwetsherziening niet om
uitbreiding, daarvan was nauwelijks sprake, maar om de invoering van direct
kiesrecht. Tot dan toe werd de Tweede Kamer indirect gekozen door de
Provinciale Staten, die op hun beurt weer waren samengesteld uit
afgevaardigden van de steden, de ridderschappen en de landelijke stand.
Voor de staatscommissie was direct kiesrecht voorwaarde om de
burgerij het besef te geven dat deze meeregeerde. ‘De Grondwet sloot
volkskracht buiten; zij moet die nu in alle aderen des Staats trachten op te
nemen.’ 2 Electorale participatie als voorwaarde voor een krachtige nationale
regering was een van de belangrijkste grondslagen van de
grondwetsherziening.
Voor de liberale hervormers was kiesrecht een middel van
vertegenwoordiging. Bij het toekennen van kiesrecht ging het erom de
geschikte burgers te selecteren zodat er een ‘goede’ Tweede Kamer tot
stand zou komen. Op welke manier moest dat gebeuren? Idealiter door een
persoonlijk examen, maar dat was vanuit een praktisch oogpunt onhaalbaar.
De staatscommissie wilde bepaalde categorieën geschikte burgers kiesrecht
geven, maar kwam niet verder dan gepromoveerden. Voor andere
categorieën bleek het niet mogelijk duidelijke criteria op te stellen.3
Dat de belastingaanslag het criterium werd voor het verlenen van
kiesrecht was vooral bij gebrek aan een beter instrument. In het Nederland
van rond 1850 was alleen de belastingdienst in staat gegevens te leveren
waarmee burgers onderling vergeleken konden worden. De census gold
zodoende ‘als teeken eener vermoedelijke bekwaamheid’. 4 Thorbecke

‘Verslag der commissie aan den koning’, in: Han delingen over de herziening der
Grondwet (’s-Gravenhage 1848) 198-200.
3 ‘Verslag der commissie’, 212.
4 Ibidem, 212.
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erkende dat er door de census ‘kiezers zullen zijn zonder begrip, zonder wil
en burgerzin’.5
De regering volgde het voorstel van de staatscommissie. Minister
van Binnenlandse Zaken D. Donker Curtius stelde direct kiesrecht voor
met een census tussen de 20 en 160 gulden, vast te stellen naar de
plaatselijke
omstandigheden.
Capaciteitenkiesrecht,
zoals
voor
gepromoveerden, werd echter op principiële gronden verworpen. De
regering gaf daarmee aan een heel andere kijk te hebben op goede kiezers
dan de staatscommissie. Het ging haar namelijk niet om politiek
beoordelingsvermogen, maar om de vraag of een kiezer voldoende bezit
had om te waarborgen dat hij belang had bij het in stand houden van de
orde en rust. 6 Daarvoor was de census een veel geschiktere maatstaf dan
voor het vaststellen van bekwaamheid.
Op het punt van het kiesrecht kwamen de voorstellen tot
grondwetswijziging betrekkelijk ongeschonden door de parlementaire
behandeling. In het vervolg werden de Kamerleden rechtstreeks gekozen in
kiesdistricten door de meerderjarige mannelijke Nederlanders die een
bedrag in de directe belastingen betaalden tussen de 20 en 160 gulden. De
nadere uitwerking van deze bepalingen zou plaatsvinden in een nog te
ontwerpen kieswet.
De Kieswet van 1850 stelde de census per kiesdistrict vast. De
meeste plattelandsgemeenten op de zandgronden kregen het grondwettelijk
minimum van 20 gulden, terwijl de census op de kleigronden uiteenliep van
28 tot 32 gulden. (Middel)grote steden hadden meestal een hogere census
dan het omringende platteland. Het grondwettelijk maximum van 160
gulden werd nergens gehaald. Met 112 gulden had Amsterdam de hoogste
census.7
Met veel gemeenten op of net boven de minimumcensus was er niet
veel ruimte om in de toekomst nog grote verlagingen door te voeren. Bij de
grondwetsherziening van 1887 werd berekend dat een verlaging van de
census in alle gemeenten tot 20 gulden een stijging van het aantal
kiesgerechtigden zou opleveren van 136.000 naar 180.000, ofwel van 12,7%
J.R. Thorbecke, Bijdrage tot de herziening der Grondwet (’s-Gravenhage 1921
[oorspr.1848]) 42-43.
6 Zie hierover: D. Donker Curtius bij de behandeling van de Kiesw et in 1850,
Handelingen II, 7 juni 1850, 11-12.
7 R. de Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer
1848-1887 (Hilversum 1999) 14.
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van de volwassen mannelijke bevolking tot 16,7%. Dat was niet heel
spectaculair, maar toch voldoende om in de jaren 1870 tot verhitte debatten
te leiden.
De census bestond uit de aanslag in de directe rijksbelastingen. Dat
waren de grondbelasting, de personele belasting en de patentbelasting. De
personele belasting had betrekking op uiterlijke kentekenen van welstand
waarvan de belangrijkste de huurwaarde van de woning was. Deze kwam
ten laste van de hoofdbewoner, hetzij huurder hetzij eigenaar. Het patent
was een soort bedrijfsbelasting, waarvan de aanslag op zeer uiteenlopende
wijze tot stand kwam. Soms vormde het aantal werklieden de basis van de
aanslag, soms de omzet en in andere gevallen gold weer een vast tarief.
Aangezien landbouwers daarvan waren vrijgesteld, was het patent een
belasting die vooral in de steden van belang was.
De ongelijkmatige, soms zelfs grillige werking van het belastingstelsel
had gevolgen voor de samenstelling van het electoraat. Aangezien het
belastingstelsel lang niet altijd de sterkste schouders het zwaarst belastte,
betekende dit dat de kiesgerechtigden niet alleen uit de rijkste inwoners
bestonden. Zo zorgde het patent ervoor dat in de steden nogal wat
ambachtslieden en middenstanders het kiesrecht bezaten. In middelgrote
steden als Haarlem en Delft behoorde rond de 50% van het electoraat tot
deze groepen.8
Een groep burgers die buiten de boot van het kiesrecht viel, betrof
vermogende alleenstaande mannen die een etage huurden. Doordat de
personele belasting ten laste kwam van de eigenaar of de hoofdhuurder
werden zij niet aangeslagen. Hierdoor waren er zelfs Kamerleden die geen
actief kiesrecht bezaten. In 1880 was dat het geval met onder anderen H.
Goeman Borgesius en eerder zelfs met de voorzitter van de Tweede Kamer,
de vermogende W.H. Dullert.9

L. Blok, Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814 -1850
(Groningen 1987) 252-253; L. Blok, “‘Van een e w ettelijke fictie tot een e w aarh eid”.
Beschouwingen over kiesstelsel en kiesrecht in Nederland in de eerste helft van de
negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis 92 (1979) 391-412: 410.
9 W.J. van Welderen Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van
1849 tot 1901 (’s-Gravenhage 1948) 598; Handelingen II, 28 september 1880, 12.
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Grondwettelijke obstakels voor kiesrechthervorming
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd veel waarde gehecht
aan de Grondwet. Zo werden voorstellen tot wijziging van de Kieswet
steevast expliciet aan de betreffende Grondwetsartikelen getoetst. Doordat
deze bepalingen niet altijd even helder waren geformuleerd, leverde dat veel
stof tot debat op.
Welke kiesrechthervormingen werden bemoeilijkt door de Grondwet?
Allereerst was er de koppeling van het kiesrecht aan het belastingstelsel.
Vrijwel alle Kamerleden waren het erover eens dat het belastingstelsel
hervormd moest worden, maar door onenigheid over de gewenste richting
kwam het er steeds niet van. Het gevolg was dat de verwachte
belastinghervorming als een donkere wolk boven elk voorstel tot
kiesrechthervorming hing. Immers, wat voor zin had het om het kiesrecht te
hervormen op basis van het oude belastingstelsel wanneer een hervorming
van dat stelsel later voor onverwachte electorale effecten zou zorgen?
Kregen daardoor ongeschikte personen toegang tot het electoraat of
verloren de liberalen daardoor hun parlementaire meerderheid? Om deze
impasse te doorbreken, raakten steeds meer Kamerleden vanaf de jaren
1870 ervan overtuigd dat het kiesrecht beter niet op belastingen kon worden
gebaseerd.
Een ander obstakel was de grondwettelijke bepaling dat de census
voor de gemeenteraadsverkiezingen de helft bedroeg van die voor de
Tweede Kamer. Elke censusverlaging voor de Tweede Kamer betekende
dus tevens een verlaging van de census voor de gemeenteraad. De vrees dat
er ongeschikte personen tot het electoraat voor de gemeenteraad zouden
toetreden als neveneffect van een censusverlaging voor de Tweede Kamer
was groot onder de Kamerleden. Genoeg reden voor een aantal van hen om
tegen censusverlaging te zijn.
Het grondwettelijk voorschrift dat de census werd vastgesteld naar de
plaatselijke omstandigheden leidde tot veel interpretatieverschillen.
Betekende dit dat de census zo werd bepaald dat lokale welvaartsverschillen
werden gecorrigeerd met als doel om overal op een gelijke verhouding
tussen kiesgerechtigden en inwoners uit te komen, of moest de census er
juist voor zorgen dat lokale welvaartsverschillen tot verschillende
percentages kiesgerechtigden zouden leiden? 10 De zaak werd verder
Zie voor de relatie tussen belastingstelsel en kiesrecht: De J ong, Van standspolitiek
naar partijloyaliteit, 15-19.
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gecompliceerd doordat het belastingstelsel niet overal op dezelfde wijze
werkte. Zo stegen de tarieven van sommige directe belastingen naarmate het
bevolkingsaantal toenam. Bij het opstellen van de censustabel in 1850 was
over deze zaken nauwelijks gesproken, waardoor aan de tabel een duidelijke
systematiek ontbrak met als gevolg dat in latere jaren veel vruchteloze
debatten werden gewijd aan de betekenis van de woorden ‘plaatselijke
gesteldheid’.
Een laatste obstakel voor kiesrechthervorming was de interpretatie
die Thorbecke in 1850 had gegeven aan de passage in de Grondwet
‘betalende in de directe belastingen’. Volgens hem betekenden die woorden
niet meer dan aangeslagen zijn in de belastingen en niet dat het bedrag al
betaald moest zijn. 11 Vooral bij verkiezingen voor de gemeenteraad kon het
daardoor verleidelijk zijn om arme aanhangers in een belasting te laten
aanslaan zodat ze op de kiezerslijst terechtkwamen. Dat ze later wegens
onvermogen hun aanslag niet betaalden, was van weinig belang want wie
eenmaal op de gesloten kiezerslijst stond, bleef daar het hele jaar op. In
1876 leidde deze mogelijkheid tot het schandaal van de zogeheten
‘kiezerskweek’ te Elst, waar dertig onvermogende personen kiezer waren
geworden en de meerderheid in de raad hadden weten te verzetten. De
Tweede Kamer debatteerde uitvoerig over de kwestie en een groot aantal
Kamerleden kwam tot de conclusie dat alleen een grondwetsherziening
herhaling kon voorkomen.12 Al deze obstakels zorgden er in de loop van de
jaren zeventig van de negentiende eeuw voor dat steeds meer Kamerleden
ontvankelijk werden voor het idee van een grondwetsherziening om de
problemen rond het kiesstelsel op te lossen.
Hervormingsvoorstellen met een partijpolitieke achtergrond
De eerste hervormingsvoorstellen waren vooral geïnspireerd door electoraal
gewin. Vanaf de tweede helft van de jaren 1860 stonden de verkiezingen
steeds meer in het teken van partijstrijd. Kiezers stemden minder op
personen en meer op de partijen waartoe de kandidaten behoorden.
Doordat kiezers partijgangers werden, konden de partijen hun aanhang
lokaliseren en proberen deze te vergroten door gerichte uitbreiding van het
kiesrecht.
11
12

Handelingen II, 11 juni 1850, 8-10.
Handelingen II, 24 mei 1876, 1575-1584.
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Electoraal gewin was niet het enige motief voor
hervormingsvoorstellen. De uitbreiding van het kiesrecht in GrootBrittannië in 1867 en de invoering van algemeen mannenkiesrecht in de
Noord-Duitse Bond maakten verschillende Kamerleden ontvankelijker voor
kiesrechtuitbreiding. Dat was niet alleen het geval bij vooruitstrevende
Kamerleden, maar ook bij een conservatieve katholiek als F.J.E. van
Zinnicq Bergmann: ‘In Nederland is het volk niet minder rijp voor de
uitbreiding van het kiesregt dan in andere landen, en wij kunnen dus niet
achterblijven; de tijdgeest drijft ertoe.’ 13 Dat gevoel niet te kunnen
achterblijven werd sterker naarmate het kiesrecht zich overal verder
uitbreidde zoals naar de Zuid-Duitse staten na de stichting van het Duitse
keizerrijk in 1871, de verdere uitbreiding in Groot-Brittannië in 1884 en het
algemeen kiesrecht in Frankrijk. De situatie in het buitenland bleef tot 1917
een niet onbelangrijke, zij het niet altijd expliciet benoemde, stimulans voor
de voorstanders van uitbreiding.
Het eerste partijpolitiek geïnspireerde voorstel was dat van de
conservatief J. Heemskerk Azn. Hij stelde in 1869 voor om de census in alle
gemeenten te verlagen tot het grondwettelijk minimum, behalve in 23
steden waar die ongeveer gehalveerd zou worden. Volgens Heemskerk
riekte het huidige kiesrecht te veel naar een plutocratie, waarmee hij
bedoelde dat de rijke burgers het electoraal voor het zeggen hadden. Op de
achtergrond speelde echter de verwachting mee dat de conservatieven
zouden profiteren van een censusverlaging.14 Thorbecke sneed behandeling
van het amendement af met een motie van orde waarin het voorstel ontijdig
en onvoorbereid werd genoemd. De motie werd aangenomen. Vrijwel alle
liberalen hadden voorgestemd en alle conservatieve protestanten,
katholieken en antirevolutionairen tegen.15
Partijbelangen hadden ook de overhand bij de parlementaire
behandeling van het voorstel tot censusverlaging dat in 1872 door het
liberale kabinet-De Vries-Fransen van de Putte werd ingediend. Het
voorstel had niet tot doel de liberalen te bevoordelen. Op 43 gemeenten na
werd overal de census teruggebracht tot het grondwettelijk minimum van 20
gulden; een radicale verlaging met een, vanuit het heden gezien, beperkt

Handelingen II, 19 april 1869, 1183.
J.J. Huizinga, J. Heemskerk Azn. (1818-1897). Conservatief zonder partij (Harlingen
1973) 171; Verslag der staatscommissie (’s-Gravenhage 1884) 102-103.
15 Handelingen II, 20 april 1869, 1189, 1195, 1201.
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effect. Volgens minister J.H. Geertsema zou het aantal kiesgerechtigden
namelijk stijgen van 105.452 tot 134.337 personen.16
Nogal wat liberalen hadden bezwaar tegen een sterke censusdaling op
het platteland in verband met de verlaging van de census voor de
gemeenteraad. ‘Door lieden, noch ontwikkeld, noch zelfstandig genoeg om
uit eigen oogen te zien en alleen het algemeen belang te behartigen, konden
raadsleden op het kussen worden gebragt, die in eene rigting werkzaam
waren, waarvan verderfelijke gevolgen voor menig publiek belang, met
name het volksonderwijs, te vreezen waren.’17
Onder liberale druk verhoogde minister Geertsema de census in een
aantal plattelandsgemeenten weer tot boven het minimum. Zijn voorstel om
voor die gemeenten een census van 26 gulden vast te stellen, leverde een
antirevolutionair amendement op tot verlaging tot 24 gulden en een liberaal
amendement tot een verdere verhoging tot 28 gulden. Nadat beide
amendementen waren verworpen, strandde ook het wetsontwerp. 18 Dit
gevecht op de vierkante meter - twee gulden meer of minder leverde per
kiesdistrict vermoedelijk nog geen honderd kiesgerechtigden op - toont
hoezeer kiesrechthervorming in deze jaren verstrengeld was geraakt met
partijstrijd.
De Grondwetsherziening van 1887
In de eerste jaren na 1870 vroegen Kamerleden zich wel eens af waar die
aandrang om het kiesrecht te hervormen toch vandaan kwam. Een
buitenparlementaire beweging bestond immers niet. In 1883 veranderde dat
met de oprichting van de Bond voor Algemeen Stemrecht, waarin politieke
verenigingen en arbeidersverenigingen samenwerkten. Een van die
arbeidersbewegingen was de Sociaal-Democratische Bond (SDB), die van
het algemeen kiesrecht verwachtte dat het de toestand van arbeiders zou
verbeteren. Verschillende demonstraties werden gehouden, waarvan vooral

Kamerstukken II, 1872-1873, 74, nr. 2; 3, 4.
Kamerstukken II, 1872-1873, 74, nr. 8, 64.
18 Kamerstukken II, 1873-1874, 113, n r. 14bis, 15; Han delingen II, 19 juni 1874, 1639,
1650-1651.
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die in 1885 in Den Haag veel indruk maakte en waarnaar in de Kamer
tijdens kiesrechtdebatten regelmatig werd verwezen.19
Het kabinet-Heemskerk dat in 1883 aantrad, wilde geen hervorming
binnen de Grondwet maar wilde deze zelf herzien. Daartoe stelde zij een
staatscommissie in die voorstelde de woning als grondslag van het kiesrecht
te nemen. Bezitters van woningen vanaf een zekere waarde waren volgens
de commissie gezeten burgers die belang hadden bij het in stand houden
van de maatschappij.20 Het kabinet nam deze redenering over en stelde voor
het kiesrecht te verlenen aan de meerderjarige ingezeten Nederlanders die
als hoofd van een huisgezin een woning in gebruik hadden waarvan de
jaarlijkse huurwaarde niet beneden de 50 gulden mocht liggen.21
Zowel voor de staatscommissie als voor de regering was het kiesrecht
in Groot-Brittannië een belangrijke inspiratiebron. Daar was in 1885 het
kiesrecht uitgebreid tot alle gezinshoofden en kamerhuurders, de
zogenaamde lodgers, die hun woning of kamer tenminste twaalf maanden
onafgebroken hadden bewoond. 22 Heemskerk stelde de voorgestelde
huurwaarde gelijk met die van de freeholders vote in Engeland.23
De voorstellen haalden de plenaire behandeling niet omdat het
tegelijk ingediende onderwijsartikel werd afgestemd. Hierop volgde een
Kamerontbinding die een liberale meerderheid opleverde. De liberalen
dwongen de regering vervolgens nieuwe grondwetsvoorstellen in te dienen
waarin de gewone wetgever een grote mate van vrijheid werd gegeven,
zodat kiesrechtuitbreidingen in het vervolg bij gewone wet konden worden
geregeld. Verder wilden de liberalen dat de regering voorstellen zou
indienen voor additionele artikelen die ervoor zouden zorgen dat al bij de
eerstvolgende verkiezingen het kiesrecht werd uitgebreid. De definitieve
regeling van het kiesrecht kon dan later plaatsvinden in een nieuwe Kieswet.
De regering volgde de liberalen maar was wel van mening dat de Grondwet
algemeen kiesrecht moest uitsluiten. Op haar voorstel werd daarom de
volgende bepaling opgenomen:

T. van der Meer, S. van Schuppen en S. Veen, De SDAP en de kiesrechtstrijd. De
ontwikkeling van de Nederlandse sociaal-democratie 1893-1913 (Amsterdam 1981) 26-27.
20 Huizinga, J. Heemskerk Azn., 171; Verslag der staatscommissie (’s-Gravenhage 1884) 2.
21 A.R. Arntzenius, Handelingen over de herziening der Grondwet, II (’s-Gravenhage 18841888 10 dln.) XIX-XX, 31.
22 D.G. Wright, Democracy and reform 1815-1885 (Harlow 1994) 98.
23 Handelingen II, 2 juni 1885, in: Arntzenius II, 40.
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De leden d er Tweede K amer wo rden regtstreeks gekozen door de
mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de door de kieswet
te bepalen kenteeken en van gesch iktheid en maatschapp elijken
welstand bezitten en den door die w et te bepalen leeftijd, welke niet
beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt. 24

‘Kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand’: een meer
rekbare omschrijving van de op te stellen criteria voor kiesrecht had de
regering niet kunnen bedenken. Ze zouden het hiernavolgende decennium
dan ook aanleiding zijn voor veel politieke strijd. Wel had de regering door
de uitsluiting van bedeelden in een ander artikel een slot op de deur naar
algemeen kiesrecht gezet.
De regering stelde voor om in de additionele artikelen te bepalen dat
iedere volwassen mannelijke Nederlander die ten volle in de personele
belasting was aangeslagen het kiesrecht kreeg. Alleen aan woningen die niet
waren vrijgesteld van de belasting of voor aftrek in aanmerking kwamen,
kon dan kiesrecht worden ontleend. Daarnaast leverde een aanslag van
minimaal 12 gulden in de grondbelasting ook kiesrecht op.25
Het regeringsvoorstel zou naar verwachting een op de vier volwassen
mannen kiesrecht geven. Nogal wat liberalen vonden dit aan de magere kant
en onder druk van de Kamer verlaagde de regering de aanslag in de
grondbelasting tot 10 gulden en introduceerde ze de zogenaamde
lodgersbepaling, waardoor kamerbewoners die niet zelfstandig in de
personele belasting waren aangeslagen toch kiesrecht verkregen. Het
resultaat was dat het aantal kiesgerechtigden steeg van ongeveer 136.000 tot
292.000 ofwel 27,1% van de volwassen mannen.
Algemeen kiesrecht
Tijdens de Kamerdebatten bleek dat over de betekenis van het algemeen
kiesrecht verschillende opvattingen bestonden. Wat er in ieder geval niet
mee werd bedoeld, was het huidige algemeen kiesrecht dat bijna zonder
restricties aan alle volwassen Nederlanders wordt verstrekt. Daarvoor werd

Kamerstukken II, 1886-1887 LVIII, in: Arntzenius IV, 186-187.
II, 1886-1887 Memorie van Antwoord 25 november 1886, in:
Arntzenius IV, 198.
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een andere term gebruikt, namelijk het allemanskiesrecht. 26 Geen enkele
voorstander van algemeen stemrecht wilde iedereen toelaten. In elke
definitie werden gevangenen, personen die onder curatele stonden en
bedeelden uitgesloten en ook vaak nog andere groepen. Zo was de linkse
liberaal L. Oldenhuis Gratama van mening dat bij de invoering van
algemeen stemrecht ook alle analfabeten buitengesloten moesten worden
alsmede alle personen die in de voorgaande twee jaar hun belasting niet
hadden betaald.27
Bijna niemand in de Kamer beschouwde het kiesrecht als een
natuurrecht of mensenrecht dat alle meerderjarige mannelijke burgers
zonder restricties toekwam. Het idee dat kiesrecht eigenlijk een
kiesbevoegdheid betrof die de overheid als functie verstrekte, overheerste
de debatten. Dat gold zelfs voor links-liberale Kamerleden als Oldenhuis
Gratama en S. van Houten, hoe vaak die ook verwezen naar de staatkundige
rechten van de burgers.
Organisch of individueel kiesrecht
Organisch kiesrecht wordt vaak in verband gebracht met de confessionele
partijen. Zij waren meestal tegenstander van individueel kiesrecht, vaak
aangeduid als atomistisch en geënt op de Franse Revolutie. Er bestonden
twee hoofdvarianten van organisch kiesrecht. In de ene variant vormden
maatschappelijke kringen (beroepen, standen) het uitgangspunt. De kiezers
die tot een kring behoorden, kozen daarvoor afgevaardigden. In de andere
variant vormde het gezin de grondslag van het kiesrecht.
De eerstgenoemde variant werd in Nederland voor 1918 nauwelijks
gepropageerd, omdat volgens de voorstanders de Franse Revolutie alle
maatschappelijke kringen had vernietigd. 28 De enige kring die de
revolutionaire stormen wel had overleefd, was het gezin. Daarop baseerden
de voorstanders dan ook hun alternatieven. Zo diende jhr. A.F. de Savornin
Lohman bij de grondwetsherziening van 1887 een amendement in dat
Kamerstukken II, Nieuwe overwegingen afdelingen, 5 januari 1887, in: Arntzenius
IV, 314; Handelingen II, 16 februari 1887, in: Arntzenius V, 93; Handelingen II, 18
maart 1887, in: Arntzenius VI, 245.
27 Kamerstukken II, juni 1885, Nota L. Oldenhuis Gratama, in: Arntzenius II, 365.
28 Handelingen II, 16 maart 1887, in: Arntzenius VI, 142; 17 maart 1887, in:
Arntzenius VI, 183; 22 maart 1887, in: Arntzenius VI, 302.
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bepaalde dat van alle personen die tot een gezin behoorden, er slechts één
het kiesrecht mocht uitoefenen. 29 Aangezien de term gezin als een
leefeenheid werd opgevat, kregen ook ongehuwde zelfstandige personen het
kiesrecht.30
Opmerkelijk is dat ook nogal wat liberalen gecharmeerd waren van
het organisch kiesrecht. Zo bekende R.P. Mees ook sympathiek te staan
tegenover de antirevolutionaire organische gedachte over maatschappelijke
kringen. Naar eigen zeggen was hij beslist niet de enige liberaal die
geïnteresseerd was in organisch kiesrecht. 31 Ook linkse liberalen als B.H.
Heldt en Van Houten stonden positief tegenover organisch kiesrecht. Van
Houten was voorstander van algemeen stemrecht, maar tegelijk gekant
tegen hoofdelijk stemrecht, omdat hij het gezin beschouwde als de
elementaire eenheid van de maatschappij. Onder algemeen stemrecht
verstond hij dan ook algemeen stemrecht van mannelijke en vrouwelijke
familiehoofden.32
Voorstellen tot de invoering van organisch kiesrecht haalden het
echter niet, zodat het kiesstelsel in naam individueel bleef. In de praktijk
zorgde het vereiste van een aanslag in de directe belastingen ervoor dat het
verschil met gezinshoofdenkiesrecht eigenlijk maar klein was. In 1894
constateerden de antirevolutionairen Ae. baron Mackay en J. van Alphen in
een terugblik terecht dat het kiesrecht tussen 1848 en 1888 de facto een
gezinshoofdenkiesrecht was geweest. 33 Pas wanneer een man een gezin
stichtte en een eigen woning betrok, kwam hij voor kiesrecht in aanmerking.
Vrouwenkiesrecht
De Grondwet van 1848 noch de Kieswet van 1850 sloot vrouwen expliciet
uit van kiesrecht. Wel sloot de bepaling in de Kieswet dat de aanslag van
vrouwen aan hun man ten goede kwam, gehuwde vrouwen in de praktijk uit.
Dat gold natuurlijk niet voor weduwen en ongetrouwde vrouwen. Zij
betaalden namelijk de aanslag in de directe belastingen zelf. Op grond
Handelingen II, 22 maart 1887, in: Arntzenius VI, 308.
Ibidem, 353-354.
31 Handelingen II, 17 maart 1887, in: Arntzenius VI, 175.
32 Handelingen II, 17 maart 1887, in: Arntzenius VI, 157; 22 maart 1887, in:
Arntzenius VI, 312, 320.
33 Handelingen II, 20 februari 1894, 754, 757.
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hiervan probeerde de ongehuwde arts Aletta Jacobs in 1883 op de
kiezerslijst voor de Amsterdamse gemeenteraad te komen. Het
gemeentebestuur wees haar eis om op de lijst geplaatst te worden af,
hetgeen bevestigd werd door de Hoge Raad.34
Om een eind aan alle onduidelijkheid te maken, stelde het kabinetHeemskerk in 1885 voor om aan de vereisten voor het actief kiesrecht het
woord ‘mannelijk’ toe te voegen. Sterke argumenten om het
vrouwenkiesrecht af te wijzen, had de regering echter niet: ‘de deelneming,
zoowel van gehuwde als van ongehuwde vrouwen aan de verkiezingen heeft
eigenaardige bezwaren.’ 35 De liberaal J.W.H. Rutgers van Rozenburg,
tegenstander van sterke uitbreiding van het mannenkiesrecht, maar
sympathiek tegenover vrouwenkiesrecht, bracht daar tegenin: ‘Maar wat
zullen wij dan antwoorden op de vraag (…) waarom eene vrouw wel mag
zijn post- en telegraafbeambte, wel hoofdonderwijzeres en directrice eener
hoogeren burgerschool, wel geleerde schrijfster (…) wel Regentes en
Koningin, maar ….. niet kiezeres?’ 36 De regering bleef het antwoord
schuldig.
Hoewel kiesrecht voor vrouwen dus niet onbesproken bleef, was er
van een beweging voor vrouwenkiesrecht geen sprake. De discussie was
beperkt tot individuen. De verwikkelingen rond het hierna te bespreken
wetsvoorstel van J.P.R. Tak van Poortvliet gaven de stoot tot de oprichting
van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 1894. Aangezien vrouwen
grondwettelijk van het kiesrecht waren uitgesloten, richtte het streven van
de vereniging zich op grondwetsherziening.37
Kieswetvoorstel Tak van Poortvliet
Nadat de kiezerslijsten van 1888 waren opgemaakt, bleek al snel dat er
nauwelijks werklieden onder de kiezers waren te vinden. Veel
vooruitstrevende Kamerleden hadden daarop wel gehoopt. Het werd
pijnlijk duidelijk dat de parlementaire debatten rond de grondwetsherziening
hadden geleden onder een gebrek aan betrouwbare statistische gegevens
M. Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929
(Amersfoort 2005) 170-174.
35 Kamerstukken II, Nota, in: Arntzenius IV, 367.
36 Handelingen II, 16 maart 1887, in: Arntzenius VI, 123-124.
37 Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid, 264-275.
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over de gevolgen van de nieuwe bepalingen. Staatsrechtgeleerde J.T. Buys
merkte enkele jaren later treffend op: ‘Het wijder uitzetten van de netten
heeft ons zeker eene ruime vangst verzekerd, maar wat wij bij het ophalen
van die netten vonden hadden wij niet gezocht en wat wij zochten vonden
wij niet.’38
In haar programma voor de verkiezingen van 1891 stelde de Liberale
Unie dat het kiesrecht binnen de grenzen van de Grondwet uitgebreid
moest worden tot de kring der werklieden. Na de verkiezingen trad een
liberaal kabinet aan met Tak van Poortvliet als minister van Binnenlandse
Zaken. Aan hem de taak om de grondwettelijke eis van ‘kenteekenen van
geschiktheid en maatschappelijken welstand’ in overeenstemming te
brengen met het kiesrecht voor werklieden. Na een eerste vruchteloze
poging stelde Tak van Poortvliet voor om het voorzien in eigen onderhoud
en dat van het gezin te beschouwen als kenteken van maatschappelijke
welstand én van geschiktheid. 39 Dit uitgangspunt werd door de Kamer
overgenomen. Daarmee was echter nog niets beslist, het ging immers om de
vraag wat er dan concreet moest worden verstaan onder voorzien in eigen
onderhoud en dat van het gezin. Wel was met de aanname van dit artikel
duidelijk dat van de census of huurwaarde als criterium was afgezien. Het
ging nu om het vaststellen van de mate waarin werd voorzien in de
allereerste levensbehoeften: voeding, huisvesting en verwarming.40
Het is opmerkelijk hoe ver de Kamer in korte tijd was opgeschoven.
De criteria waarover nu werd gesproken zouden enkele jaren eerder door de
meerderheid terzijde zijn geschoven als leidend tot algemeen kiesrecht. Een
belangrijke verklaring hiervoor is dat de liberale Kamermeerderheid Tak van
Poortvliet niet wilde laten vallen en daarom bereid was een heel eind mee te
gaan met zijn in veler ogen te radicale voorstel. Die bereidwillige houding
betekende niet dat de liberale Kamerleden alles slikten. Zo nam W. van der
Kaay geen genoegen met het uitgangspunt van Tak van Poortvliet, dat
volgens hem erop neerkwam dat iedereen kiesgerechtigde werd die kon
zeggen:
ik leef, ik b esta en ontvang van niemand onderstand: dus ik voorzie
in het onderhoud van mij en mijn gezin; ’t is waar ik heb vandaag nog
J.T. Buys, ‘Aan gen e zijde van het algemeen stemrecht’ (november 1892) in: idem,
Studiën over staatkunde en staatsrecht II (Arnhem 1895, 2 dln.) 359.
39 Kamerstukken II, 1893-1894, 6, nr. 2, artikel 3.
40 Handelingen II, 22 februari 1894, p. 792; 27 februari, 835, 850.
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niets gegeten, mijne kinderen lijden honger en koude, wij gaan in
lompen gekleed, wij huizen met ons zessen in een kelder (…) maar
wij ontvangen niets van anderen. 41

Uiteindelijk strandde het wetsvoorstel van Tak van Poortvliet op zijn onwil
om de Kamer tegemoet te komen. Een amendement dat eiste dat een
woning waaraan kiesrecht werd ontleend niet alleen uit een kamer mocht
bestaan maar daarnaast ook over een keuken of een andere ruimte bestemd
voor huishoudelijk gebruik moest beschikken, werd tegen de zin van de
minister aangenomen. Hierop trok deze zijn wetsvoorstel in, waarna de
Kamer krachtens vooraf gemaakte afspraken werd ontbonden.42
Veel oppositie tegen de voorgestelde uitbreiding kwam voort uit
vrees voor een numeriek overwicht van de niet-bezittende klasse. Zo werd
het kiesrecht volgens de behoudende liberaal Van Karnebeek vooral
begeerd om op kosten van de staat en door middel van staatsdwang het lot
van de laagste klassen te verbeteren. 43 Meer specifiek was de bezorgdheid
over het oprukkend socialisme. Zo sprak de liberaal H.J. Bool over de SDB:
‘dat die partij de omverwerping der bestaande maatschappelijke orde beoogt
met alle haar ten dienste staande wettige of onwettige, vredelievende of
gewelddadige middelen’. Het stemrecht aan dergelijke personen verlenen,
was volgens Bool hoog spel.44
De verkiezingen volgend op de Kamerontbinding stonden geheel in
het teken van het wetsvoorstel van Tak van Poortvliet. Overal stonden
takkianen tegenover antitakkianen. De scheidslijn liep door alle partijen
heen. Alleen de katholieken wisten de gelederen enigszins gesloten te
houden op basis van een manifest waarin bijna alle Kamerleden pleitten
voor een ruime kiesrechtuitbreiding, maar niet zo ver als Tak van Poortvliet
wilde gaan. De antirevolutionairen en liberalen vielen daarentegen uiteen in
twee elkaar bestrijdende kampen. Na de herstemmingen bleken er 56 antitakkianen gekozen tegenover 44 voorstanders van Tak van Poortvliet. Uit
de antitakkiaanse liberale Kamerleden kwam vervolgens het kabinet-Röell
tot stand met daarin een belangrijke plaats voor prominente tegenstanders

Handelingen II, 1893-1894, 27 februari 1894, 835.
G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland 1872-1901 (Den Haag 1980) 199-201;
Handelingen II, 8 maart 1894, 967-984.
43 Handelingen II, 25 juli 1893, 1606.
44 Handelingen II, 25 juli 1893, 1596.
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van Tak van Poortvliet. Een van de felste critici, Van Houten, werd minister
van Binnenlandse Zaken.45
De Kieswet-Van Houten
Het wetsvoorstel dat Van Houten in juni 1895 indiende, was gebaseerd op
een amendement dat hij eerder samen met Van der Kaay en W.H. de
Beaufort had ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel van Tak
van Poortvliet. Allereerst kregen alle mannen die waren aangeslagen in de
rijksbelastingen én hun aanslag hadden betaald het kiesrecht. Voor de
grondbelasting was een minimumaanslag van 1 gulden vereist. Vervolgens
konden ook hoofden van gezinnen, die een huis of perceel huurden van een
bepaalde huurwaarde en waarvoor geen personele belasting werd betaald,
het kiesrecht verwerven. Een derde manier waarop kiesrecht werd
verworven, was op grond van een bepaalde hoeveelheid loon of pensioen,
een minimum spaarsaldo of het bezit van bepaalde diploma’s. De regeling
betreffende het loon en pensioen was onder andere in het leven geroepen
om alleenstaande mannen, die geen huis huurden of in de belastingen waren
aangeslagen, kiesrecht te geven. Het ging dan vooral om onderhuurders en
kostgangers.46
Het gebruik van betaalde belastingen en huurwaarde als criteria
betekende een duidelijke stap terug ten opzichte van het wetsvoorstel van
Tak van Poortvliet. Kiesgerechtigden moesten aan positieve criteria voldoen.
Radicale en vooruitstrevende liberalen stemden dan ook overwegend tegen
het voorstel, evenals conservatieve tegenstanders. Het waren de gematigde
voorstanders die ervoor zorgden dat het voorstel toch een meerderheid
kreeg.
Door de nieuwe bepalingen steeg het percentage kiesgerechtigde
volwassen mannen van ongeveer 26% in 1889 tot 52% in 1901 en 68% in
1913. De stijging na 1901 had twee belangrijke oorzaken: economische
groei en politieke strijd. De economische groei zorgde voor
welvaartsstijging en geldontwaarding waardoor mannen sneller aan de
voorwaarden voldeden, terwijl in de kiesdistricten met felle politieke strijd
de partijen ervoor zorgden dat zoveel mogelijk aanhangers op de kiezerslijst
terechtkwamen. Zo bedroeg het percentage in het district Enkhuizen in
45
46

Taal, Liberalen en radicalen, 360, 377.
Kamerstukken II, 1894-1895, 200, nr. 3, 29-31.
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1913 al ruim 88%. Bijna alle mannen, afgezien van de bedeelden, hadden
daar vermoedelijk al het kiesrecht.47
Nadat de Kieswet-Van Houten in werking was getreden, trad er een
periode op waarin uitbreiding van het kiesrecht wat naar de achtergrond
verdween. Het duurde echter niet heel lang voordat kiesrechtuitbreiding
weer prominent op de politieke agenda stond. In de aanloop naar de
verkiezingen van 1905 spraken de Liberale Unie en de VrijzinnigDemocratische Bond zich uit voor een blanco artikel in de Grondwet, wat
wilde zeggen dat er geen beperkende voorwaarden meer werden gesteld.
Menigeen interpreteerde dit als een opstapje naar het algemeen kiesrecht.
Het liberale minderheidskabinet-De Meester, dat na de verkiezingen optrad,
wilde dat blanco artikel realiseren, maar viel in 1908 voortijdig. Bij de
verkiezingen van 1909 pleitte de Liberale Unie voor algemeen
mannenkiesrecht na grondwetsherziening.48
Was rond 1850 voor sommige personen algemeen kiesrecht – wat dit
dan ook precies betekende – op den duur onafwendbaar, voorlopig bleef
het nog een stip op een verre horizon. In het eerste decennium van de
twintigste eeuw waren de omstandigheden geheel gewijzigd.
Sociaaldemocraten, die met een gestage electorale opmars bezig waren,
unie-liberalen en vrijzinnig-democraten waren overtuigde voorstanders van
algemeen kiesrecht geworden. Ook de vrije liberalen waren geen principiële
tegenstanders meer, mits er waarborgen werden ingebouwd tegen misbruik
zoals een versterkte Eerste Kamer. 49 Onder de katholieken liepen de
meningen uiteen. Een commissie die was ingesteld door de Algemene Bond
van R.K. Kiesverenigingen verwierp wel het kiesrecht als natuurrecht, maar
was verdeeld over de vraag hoe het kiesrecht eruit moest komen te zien.
Drie leden waren voor gezinshoofdenkiesrecht en twee voor algemeen
mannenkiesrecht.50
Inmiddels werd de term algemeen kiesrecht ook anders gedefinieerd
dan rond 1850. Aanvankelijk kende het begrip vooral een
sociaaleconomische invalshoek. Uitbreiding betekende vooral kiesrecht
R. de Jong, H. van d er Kolk en G. Vo erman, Verkiezingen op de kaart 1848-2010.
Tweede Kamerverkiezingen vanuit geografisch perspectief (Utrecht 2011) 50-55.
48 P. van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 19011940 (Amsterdam 2005) 71-73.
49 Van Schie, Vrijheidsstreven, 125, 142.
50 L.E.M. von Fisenne e.a., Rapport omtrent het kiesrechtvraagstuk uitgebracht aan den Alg.
Bond van R.K. Kiesvereenigingen in Nederland (Amsterdam 1907).
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verstrekken aan mannen uit lagere sociaaleconomische groepen. Tegen het
einde van de negentiende eeuw kwam daar het kiesrecht voor vrouwen bij,
wat de term algemeen kiesrecht van zijn exclusief sociaaleconomische
dimensie ontdeed.
De Anti-Revolutionaire Partij (ARP) hield lang vast aan het
gezinshoofdenkiesrecht. Onder gezin werden ook ‘onvolledige
gezinsformatiën’ begrepen, hetgeen de deur opende voor alleenstaande
mannen. Na het in werking treden van de Kieswet-Van Houten bestond er
aan de antirevolutionaire zijde echter voorlopig weinig behoefte om het
kiesrecht opnieuw aan de orde te stellen. 51 Dat veranderde na het aantreden
van het confessionele kabinet-Heemskerk in 1908, dat in 1910 een
grondwetscommissie instelde met bijna alle politieke kopstukken. Alle leden
van de commissie wilden het artikel uit 1887 wijzigen, maar de meningen
over de richting waarheen liepen sterk uiteen. Abraham Kuyper, oprichter
en voorman van de ARP, diende een nota in waarin hij inging op het
verschil tussen individualistisch en organisch kiesrecht. In het eerste geval
vertegenwoordigde elke kiezer alleen zichzelf. Iedereen die geen kiesrecht
bezat, ook minderjarigen, werd niet vertegenwoordigd. Bij organisch
kiesrecht vertegenwoordigde het gezinshoofd alle leden van het gezin. De
uitslag van een verkiezing onder organisch kiesrecht was volgens Kuyper
daarom geen optelsom van individuen, maar een uitslag ‘in nationaalorganische samenhang, dat is als volk’.52
Toen na de verkiezingen van 1913 het confessionele kabinetHeemskerk vervangen werd door het vrijzinnige kabinet-Cort van der
Linden, berustten de antirevolutionairen erin dat het in te voeren algemeen
mannenkiesrecht niet organisch maar individualistisch zou zijn. Het
draagvlak voor organisch kiesrecht bleek te klein. De antirevolutionairen
waren er wel unaniem voorstander van, maar onder katholieken en
christelijk-historischen waren de meningen verdeeld.
De invoering van het algemeen mannenkiesrecht in 1917 betekende
dat elk criterium voor het bepalen van geschiktheid werd verlaten.
Belastingaanslag, huur, examens, geschiktheid of belang hebben bij het in
stand houden van de bestaande orde: het deed er allemaal niet meer toe.
Zoals de vrij-liberaal M. Tydeman stelde: in plaats van ‘het eenvoudig
criterium van de individueele geschiktheid van den kiezer’ kwam nu ‘het
51 P.A. Diepenhorst, Onze strijd in de Staten-Generaal. Deel II Kiesrecht en koloniale politiek
(Amsterdam 1929), 256-257.
52 Geciteerd in: Diepenhorst, Onze strijd, 262.
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vermogen, om zonder eenige kennis van zaken, niettemin een oordeel te
vellen’. 53 Ondanks de sceptische toon achtte Tydeman de komst van
algemeen mannenkiesrecht echter onvermijdelijk.
Ook voor minister-president P.W.A. Cort van der Linden, ook geen
enthousiaste voorstander, stond de onvermijdelijkheid van algemeen
mannenkiesrecht voorop. Aangezien hij meende dat ook de kiezers onder
het beperkte kiesrecht de gevolgen van de meeste wetgeving niet konden
beoordelen en dus feitelijk ongeschikt waren, probeerde hij een oplossing te
vinden voor het feit dat er een grote groep nog ongeschiktere kiezers bij
zou komen. Hij schoof daartoe de politieke partijen naar voren.
Verkiezingen werden gevoerd rond algemene leuzen, die voortkwamen uit
idealen. De partijen legden de verbinding tussen deze algemene leuzen en
het concrete staatsbeleid. Zij zorgden ervoor dat geschikte personen op de
kandidatenlijsten kwamen. ‘Wat van den kiezer tegenwoordig wordt
verlangd, is niet bekwaamheid tot oordeelen over tal van vragen van
Staatsbeleid, maar alleen eene zoodanige belangstelling in de publieke zaak
dat hij zich rekenschap geeft met de beginselen van welke politieke partij hij
zich het best kan vereenigen.’ 54 Door de politieke partij als intermediair
tussen kiezer en staat te schuiven kon iedereen voor wie kiesrecht geen
natuurrecht of mensenrecht was maar een kwestie van geschiktheid, de stap
maken naar algemeen mannenkiesrecht.
De grondwetsherziening had vrouwen het passief kiesrecht
toegekend, maar niet het actief kiesrecht. Wel was het woord ‘mannelijk’ uit
de Grondwet verwijderd zodat voor toekenning van vrouwenkiesrecht
alleen een wijziging van de Kieswet nodig was. Toen het eerste onder het
algemeen mannenkiesrecht optredende confessionele kabinet-Ruijs-de
Beerenbrouck niet van zins bleek die wijziging door te voeren, diende de
vrijzinnig-democraat H.P. Marchant in september 1918 daartoe een voorstel
in. De confessionele regering zag daar weinig in. De Duitse revolutie en de
revolutiedreiging van Troelstra waren vervolgens nodig voor een
ommezwaai bij minister-president jhr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck. Op
13 november verklaarde de minister-president dat hij het voorstel van
Marchant ondersteunde. Daarmee was er een ruime parlementaire
meerderheid voor algemeen vrouwenkiesrecht. In mei 1919 werd de
Kieswet aangepast door ook daar het woordje ‘mannelijk’ te verwijderen.
53
54

Handelingen II, 17 oktober 1916, 179.
Handelingen II, 3 november 1916, 371; Kamerstukken II, 1915-1916, 226, nr. 4, 22.
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Conclusie
Tussen 1885 en 1917 werd het kiesrecht in drie stappen (1887, 1896 en
1917) uitgebreid van 12% van de volwassen mannen, via 27% in 1888, 52%
in 1901 naar algemeen mannenkiesrecht in 1917. Twee jaar later werd dat
gevolgd door algemeen vrouwenkiesrecht. Wie dit in 1885 had voorspeld,
zou door de meeste mensen niet serieus zijn genomen. Samenvattend zijn er
drie factoren die deze snelle uitbreiding verklaren.
Ten eerste breidde het kiesrecht zich in de meeste omringende
landen nog sneller uit dan in Nederland. Dat was een stimulans voor
vooruitstrevende Kamerleden en een aansporing voor gematigden.
Langdurig achterblijven voelde voor veel Kamerleden als een motie van
wantrouwen jegens de eigen bevolking.
Ten tweede was het kiesrecht tot het begin van de twintigste eeuw
een min of meer ‘vrije’ kwestie. Ideologisch was het geen linkse of rechtse
zaak. Dat was bijvoorbeeld duidelijk te zien bij de stemmingen over
kiesrecht in 1887, 1894 en 1896. Pas toen in de loop van het eerste
decennium van de twintigste eeuw bijna alle liberalen zich onvoorwaardelijk
voor algemeen mannenkiesrecht uitspraken, stond links duidelijker
tegenover rechts. Ook toen was rechts echter niet unaniem tegen
kiesrechtuitbreiding, maar meer tegen de vorm (individualistisch versus
organisch kiesrecht). Het was voor rechts in 1917 dan ook geen heel grote
stap om bij de pacificatie in te stemmen met algemeen mannenkiesrecht.
Ten derde kon kiesrecht alleen worden uitgebreid, niet ingekrompen.
Verder waren veel Kamerleden van mening dat gewekte verwachtingen
beantwoord moesten worden om sociale onrust te voorkomen. Dat was
vooral in 1894-1896 duidelijk het geval. Nadat de Kamer naar haar zin al
veel te ver was meegegaan met het radicale wetsvoorstel van Tak van
Poortvliet, kon het na de intrekking van het wetsvoorstel moeilijk bij een
kleine kiesrechtuitbreiding blijven. Het pad voor de Kieswet-Van Houten,
waaronder het algemeen mannenkiesrecht al min of meer bereikbaar werd,
was in belangrijke mate geëffend door het gestrande voorstel van Tak van
Poortvliet.
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Precies honderd jaar geleden voltrok zich in Rusland de Grote Socialistische
Oktoberrevolutie. Wat heeft deze teweeggebracht in Rusland, maar ook in
Nederland?
Kom naar Rondom de Russische Revolutie op woensdagen van 25 oktober t/m 20
december.
Vijfhonderd jaar geleden publiceerde Maarten Luther zijn stellingen over de
aflaathandel. Zijn hervormingsideeën brachten een kettingreactie teweeg die een
einde maakte aan de religieuze eenheid van Europa. Maar wat was zo revolutionair
aan Luthers boodschap en welke verandering bracht de Reformatie in de praktijk?
Op maandagen van 6 november t/m 11 december verkent 500 jaar Reformatie.
Breuk of continuïteit? zowel het vernieuwende als het behoudende karakter van de
pluriforme Europese Reformatie. Wat was de invloed van de kerkhervormingen op
de Europese cultuur en het dagelijks leven van mensen? En wat waren de gevolgen
voor sekseverhoudingen, heiligenverering, de omgang met lijden en het ontstaan
van nieuwe religieuze identiteiten?
Onze Global Challenges op 1 november en 6 december zijn gewijd aan tropische
koraalriffen en ruimtewetgeving, een relatief nieuw rechtsveld dat ontstond na de
lancering van de eerste kunstmatige satelliet Sputnik 1 in 1957.
En dan hebben we nog onze ‘hutspot’! Drie lezingen: De Daimonion van Socrates,
een Ode aan Maria Sibylla Merian en Buddhist Aspects of Health and Wellness in
Premodern Chinese Tea Culture. Toneelvoorstelling Hotel informatie door tgECHO,
en een filmvertoning van Metropolis, begeleid door pianist Matteo Myderwyk.

‘Fit to fight, not to vote?’ De curieuze geschiedenis van
de kiesgerechtigde leeftijd in Nederland in
internationaal perspectief, 1848-2017
Wim de Jong

We will reduce the voting age to 16. At 16 you are eligible to pay tax, get
married or even join the army. You deserve a vote.1

In juni 2017 verbaasde Labourleider Jeremy Corbyn de wereld door tegen
alle eerdere verwachtingen in een overwinning te boeken in de snap election
die Theresa May had uitgeroepen. Labour sloeg een flinke deuk in de
conservatieve meerderheid, mede dankzij de vele jongeren die hun stem
hadden uitgebracht. Waar commentatoren jongeren de schuld hadden
gegeven van de Brexit, kwamen ze een jaar later wel in de benen voor het
verkiezingsprogramma van Corbyn. De belofte om de kiesgerechtigde
leeftijd naar zestien te brengen past helemaal in het op jongeren gerichte
programma van Labour. In de campagne trok die belofte enige maar niet al
teveel aandacht. May wees het idee direct van de hand.2
Van de vele aspecten van het democratische bestel, en de vele
strijdpunten rond het kiesrecht, heeft dat van de kiesgerechtigde leeftijd tot
nu toe weinig aandacht gehad. De geleidelijke verlaging van die leeftijd lijkt
in de westerse wereld met weinig strijd gepaard te zijn gegaan. Historici
hebben er dan ook geen overmatige aandacht aan besteed. Dit terwijl het
een aspect is – evenals vergelijkbare institutionele elementen zoals de
opkomstplicht – dat het zicht opent op fundamentele discussies binnen een
zich ontwikkelende massademocratie. De problematiek van de
kiesgerechtigde leeftijd houdt verband met de vraag wie wanneer gerechtigd
is mee te beslissen over de gang van zaken. Daarnaast werpt zij vragen op
over de positie van de jeugd binnen een democratie: moeten jongeren zich
voegen naar de wijsheid van oudere politici of zijn zij juist degenen met een
beter inzicht in waar het heen moet – immers de jeugd heeft de toekomst?

For the many not the few. Labour Party Manifesto (2017) 103.
Http://www.labour.org.uk/page/-/Images/manifesto2017/Labour%20Manifesto%202017.pdf, geraadpleegd op 22 juni 2017.
2 ‘Theresa May says the right to vote is not necessary to particip ate in politics’, The
Independent, 15 mei 2017.
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De discussie over de kiesgerechtigde leeftijd maakt zo mede inzichtelijk hoe
er gekeken wordt naar de mondigheid van de burger.
Daarnaast spelen in het debat over dit type hervormingen altijd de
belangen van zittende politieke machten mee, en van mogelijke uitdagers.
Veranderingen aan de electorale spelregels, van invoering van het evenredig
kiesstelsel tot het algemeen kiesrecht of de opkomstplicht, vormen een black
box. Politieke partijen projecteren op de praktische gevolgen daarvan wel
verwachtingen, gebaseerd op veronderstellingen over het electoraat in het
algemeen en dat van hun eigen partij in het bijzonder. Mays afwijzende
reactie kan zijn ingegeven door de veronderstelling dat zestienjarigen geen
Tories zijn. Daarom moeten we in de politiek van electorale hervorming
altijd kijken naar zowel de ideële discussie als naar het rationele eigenbelang
van de betrokken actoren.3
In Nederland is de ontwikkeling van de discussie rond de
kiesgerechtigde leeftijd in het bijzonder interessant, omdat de verlaging
daarvan met horten en stoten ging. Tot de Tweede Wereldoorlog waren wat
wij nu jongeren noemen nog uitgesloten van de verkiezingen: de
minimumleeftijd om te stemmen was vijenftwintig, vier jaar hoger dan de
meerderjarigheidsgrens die toen lag op eenentwintig jaar. Pas in 1963 ging
de leeftijd voor het actieve kiesrecht naar eenentwintig, en uiteindelijk naar
achttien jaar in 1970. Pas in 1983 werd ook de leeftijd waarop iemand
gekozen kon worden voor de Tweede Kamer verlaagd naar achttien jaar.
De uitwerking die het toevoegen van een nieuw contingent jongeren
aan het electoraat zal hebben is onvoorspelbaar. Zeker in Nederland was dat
tot 1970 het geval, want er gold ook nog de opkomstplicht, waardoor deze
nieuwe kiesgerechtigden ook echt een invloed van betekenis zouden kunnen
hebben. Zo kwamen er in 1963 mede dankzij de leeftijdsverlaging bijna tien
procent nieuwe kiesgerechtigden bij. De verlaging tot 18 jaar leidde in 1972
zelfs mede tot een miljoen meer uitgebrachte stemmen.4
A. Renwick, The politics of electoral reform. Changing the rules of democracy (Cambridge
2010) 27.
4 Van de 6.748.611 kiesgerechtigden in 1963, +9,85% ten opzichte van 1959,
brachten 6.419.964 stemmen uit; in 1959 waren er bij een vrijwel gelijkblijvend
opkomstpercentage 6.143.409 stemmen uitgebracht, dus 276.555 stemmen minder.
In 1972 zorgde d e verlaging tot 18 jaar ook voor een substantiële toename. De
hoeveelheid kiesgerechtigden nam met 10,79% toe. Er werden in dat jaar 1.080.568
stemmen meer uitgebracht dan in 1971. Gegevens: www.nlverkiezingen.com,
geraadpleegd 5 juli 2017.
3
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De kiesgerechtigde leeftijd houdt verband met een aantal andere
politieke kwesties. De kiesrechtstrijd werd eind negentiende eeuw namelijk
gekoppeld aan de dienstplicht, volgens het adagium van fit to fight, not to vote?
De gedachte hierachter was dat wie onderworpen is aan politieke plichten,
ook het recht moet hebben daar invloed op uit te oefenen – dit gold voor
1917 voor de arbeidersklasse, maar tot 1972 ook voor jongeren.
Dit artikel verkent de discussies over democratie en burgers aan de
hand van het debat over de kiesgerechtigde leeftijd in parlement en media.
We komen zo op het spoor hoe de visie op jongeren veranderde en hun
politieke emancipatie verliep. Aan de hand daarvan krijgen we ook zicht op
hoe de balans tussen rechten en plichten van burgers in het algemeen werd
bezien. In de epiloog ga ik in op de discussie over een verdere verlaging tot
16 jaar sinds 1972. Vanwege het verkennende karakter ervan, raakt dit
artikel vooral een aantal interessante kwesties aan, die elders grondiger
kunnen worden uitgewerkt. Ik zal proberen Nederlandse ontwikkelingen
ook in een internationaal verband te plaatsen.
De ontwikkeling tot de Tweede Wereldoorlog
In zijn recente Geschiedenis van Nederland beschrijft historicus James Kennedy
de uitbreiding van het kiesrecht als een van hogerhand gestuurd proces, dat
anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk niet schoksgewijs, maar erg gradueel
verliep. 5 Het proces kent een vrij eenvoudig narratief van steeds verdere
uitbreiding. Hierin verschilt het van de Verenigde Staten, waar het steeds
voorwerp is van een strijd om toegang. In Nederland wordt het alle
stemgerechtigde burgers zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om te stemmen,
in de Verenigde Staten was en is dit het voorwerp van intense strijd – van
de hoeveelheid stemlokalen tot de eisen om zich te kunnen registreren als
kiezer.
De historicus Alexander Keyssar heeft in zijn studie over de
ontwikkeling van het Amerikaanse kiesrecht laten zien dat uitbreiding vaak
werd afgewisseld met periodes van beperkingen voor groepen die
onwaardig of bedreigend werden geacht: ‘The evolution of democracy rarely
followed a straight path.’ 6 In grote lijnen breidde het Amerikaanse kiesrecht
J.C. Kennedy, Een beknopte geschiedenis van Nederland (Amsterdam 2017) 284-285.
A. Keyssar, The right to vote. The contested history of democracy in the United States (New
York 2000) xx.
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zich tot eind negentiende eeuw snel uit, maar zette vanaf daar tot in de jaren
zestig een conservatieve stemming in, die tot allerlei vormen van uitsluiting
leidde, zeker op statelijk niveau: er werden stemexamens ingevoerd om het
voor Afro-Amerikanen lastiger te maken te stemmen, terwijl er ook een
stemming tegen lageropgeleiden heerste.
Hoe past de ontwikkeling van de kiesgerechtigde leeftijd in dit beeld
van een rechtlijnige ontwikkeling in Nederland versus een complex en
tegenstrijdig beeld in de Verenigde Staten? Een klein overzicht laat gelijk
zien dat Nederland wat dit betreft een kleine Sonderweg heeft gevolgd:
Tabel 1: de ontwikkeling van de actieve kiesgerechtigde leeftijd in WestEuropa en de Verenigde Staten
Leeftijd
Verenigde
Staten

25

23

21
Begin
19e
eeuw7

20

18
1971

Nederland

1815-1846,
1896-1946

1848-1896,
1946-1963

1963

17981805

19728
1969

Voorstel
1997

1919

1972

Jaren
negentig9

GrootBrittannië
(West)Duitsland
België

Begin
19e
eeuw
1949

1870

1831

1981

16
2013, in
Takoma
Park,
Maryland

We zien direct dat in veel landen het verhaal vrij simpel is geweest: in de
Angelsaksische landen was 21 al in de negentiende eeuw de normale leeftijd
en ook de meerderjarigheidsgrens voor mannen. Eind jaren zestig is vrijwel
overal de kiesgerechtigde leeftijd tot 18 verlaagd. In Nederland is het
verhaal echter complexer. In de negentiende eeuw werd de grens vooral
Gegevens uit de tabel onder andere uit Keyssar, The right to vote, 277;
www.parlement.com; L.E. Jones (ed.), Elections, Mass Politics and Social Change in
Modern
Germany:
New
Perspectives
(Cambridge
1992)
406;
http://www.parliament.uk/about/faqs/house-of-commons-faqs/elections-faqpage/#jump-link-2, geraadpleegd 2 september 2017.
8 Eerste Tweede Kamerverkiezingen met deze leeftijd.
9 In deelstaatverkiezingen.
7
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langzaamaan verhoogd. Vervolgens waren er een aantal momenten nodig
om in 1970 aan te kunnen haken bij de internationale ontwikkeling.
In de Staatsregeling van de Bataafse Republiek van 1798, evenals in
die van 1801 (van kracht tot aan Lodewijk Napoleons komst in 1805), lag de
leeftijd op 20 jaar. Dit paste met name bij het radicaal democratische
karakter van de eerste Staatsregeling. Na de Franse tijd werd het
Nederlandse parlement lange tijd niet rechtstreeks gekozen. Nederland had
een stelsel van getrapte verkiezingen, waarbij een beperkt aantal kiezers uit
stad en platteland de provinciale staten kozen, die weer de Tweede Kamer
kozen. De kiesgerechtigde leeftijd werd daar op 25 gelegd. Dit alles paste
goed in het tijdperk van de Restauratie, waarin constitutionalisme werd
gekoppeld aan een sterke monarchie en een zeer restrictief stemrecht, waar
een dergelijke hoge kiesgerechtigde leeftijd in paste.
In 1846 werd deze evenwel van 25 tot 23 verlaagd, nog voor de
grondwet die zou leiden tot rechtstreekse verkiezingen van de Tweede
Kamer. 10 Bij de grondige behandeling van de kieswet na 1848 maakten
parlementsleden bezwaar tegen het vastleggen op 23: de grondwet schreef
immers voor dat men meerderjarig moest zijn om te mogen stemmen. Dat
kon in die tijd soms al veel eerder zijn dan pas met 23, bijvoorbeeld door te
trouwen. 11 Interessant is dat de volksvertegenwoordiging hier al een
discrepantie zag die later ook steeds zou worden gezien: het is vreemd om
wel al te mogen trouwen, maar nog niet te mogen stemmen. Verder waren
sommige Kamerleden zich ervan bewust dat de kiesgerechtigde leeftijd altijd
op een willekeurige plek wordt gelegd. Ze verbonden dit ook met de
discussie over de census, die in de negentiende eeuw de kiesrechtstrijd
domineerde. Zo zei de thorbeckiaanse liberaal Philip Bachiene:
De census is een uiterlijk kenteeken van die staatkundige
meerderjarigh eid, even als de 23-jarige ouderdom wordt gehouden
voor het kenmerk van d e burgerlijke meerderjarigheid. Beide echter
stellen slechts eene wettige presumtie daar, do ch leveren geen bewijs.
Er zijn to ch grijsaards, die zich als kinderen gedragen, en jongelieden,
die reeds vóór den 23-jarigen leeftijd blijken van mannelijk doorzicht
Bijlage Tweede Kamer, 1846-1847, nr. XXXI, ondernr. 2, p. 572: wetsontwerp
artikel 1b. Dit kan verband hebben gehouden met de verlaging van d e wettelijke
meerderjarigheid in 1838 tot 23 jaar.
11 De meerd erjarigheidsbep alingen in d e negentiende eeuw waren vaak erg complex:
informatie hierover op http://www.geneaknowhow.net/faq/recht/t-5.htm,
geraadpleegd 2 september 2017.
10
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en ontwikkeling geven. (…) Er schijnt veel minder gevaar in, eenige
weinige onmondigen tot het kiesregt toe te laten, dan vele bevo egden
uit te sluiten.12

We zien hier hoe moeilijk het is om vast te stellen of en wanneer iemand
eigenlijk mondig is – Bachiene worstelde hier zichtbaar mee. De willekeur
van de uitsluiting van mensen van het stemrecht op grond van een
veronderstelde onmondigheid danwel ongeschiktheid vormde de kern van
de strijd voor het algemeen (vrouwen)kiesrecht tot 1919: waarom zou een
specifiek inkomen, opleiding, sekse, positie in het gezin (het door de
antirevolutionairen voorgestane huismanskiesrecht) of leeftijd mensen het
exclusieve recht op politieke vertegenwoordiging geven?
Een nuttig correctief. De verhoging van de kiesgerechtigde leeftijd
eind negentiende eeuw
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de kiesrechtstrijd
langzaam op gang. De zittende liberale en conservatieve politiek probeerde
zo lang mogelijk het zich aankondigende tijdperk van de massapolitiek tegen
te houden door slechts langzame uitbreidingen van het kiesrecht toe te
staan. De kiesrechtstrijd werd aan het einde van die eeuw nog vooral
gevoerd tussen progressief-liberalen en behoudende liberalen en
conservatieven. Het brandpunt daarvan lag in de jaren negentig. In 1893
diende Tak van Poortvliet een kieswet in die nagenoeg alle mannen die
konden lezen en schrijven het actief kiesrecht zou schenken, en na felle
strijd werd deze afgewezen waarna Tak aftrad. De strijd tussen de takkianen
en de anti-takkianen zou onder andere tot de scheuring in de protestantse
gelederen van CHU en ARP leiden.
De impasse die hierna ontstond werd gedeeltelijk doorbroken door
Samuel van Houten, onder andere bekend van de wet tegen kinderarbeid uit
1874. Zijn wet uit 1896 is echter veel omstredener geweest en deed meer
stof opwaaien in de tijd zelf. Van Houten dacht zelf met zijn kieswet een
einde te hebben gemaakt aan de strijd. Quod non, zoals we nu weten, tot
1917 zou deze nog fel worden gevoerd. Van Houtens kieswet breidde het
electoraat flink uit en voerde een zeer complex systeem in van inkomens- en
vermogensbepalingen.
12

Handelingen Tweede Kamer (HTK) 1849-1850, 12.
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Interessant en actueel was ook dat Van Houtens wet uit 1896 de
enige in Nederland is geweest waarin het zogenaamde capaciteitenkiesrecht
een plaats had. Van Houten sloot zich aan bij het zogenaamde ‘attributief’
kiesrecht, dat ervan uitging dat om stemgerechtigd te worden men blijk
moest tonen van maatschappelijke geschiktheid. Dat waren in 1887 nog
vooral zaken als belasting, huur of bezit geweest, maar Van Houten voegde
voor de armlastige intellectueel – ook toen een volksdeel dat dreigde te
marginaliseren – het ‘examenkiezerschap’ in: arme hoogopgeleiden konden
zo ook naar het stemlokaal. Dat lijkt misschien een wat wonderlijke
bepaling, maar ook nu duikt het idee dat het kiesrecht beperkt moet worden
tot hoogopgeleiden regelmatig in media en academische literatuur op. Niet
verrassend vinden vooral academici zichzelf erg geschikt om te bepalen hoe
het er in een democratie aan toe dient te gaan; sommigen onder hen
onderkennen zelf ook al dat dit against democracy is.13
Onderdeel van de complexe ‘oplossing’ van Van Houten die tot 1917
van kracht bleef, was echter ook een verhoging (!) van de kiesgerechtigde
leeftijd tot 25. Op die leeftijd hadden mannen een ‘zekere maatschappelijke
positie’ bereikt, aldus de memorie van toelichting; Van Houten gaf er naar
eigen zeggen zelf niet om, maar hij meende dat de Kamer dit wilde.14 1896
is een van die schaarse momenten in de Nederlandse geschiedenis waar een
bepaalde groep, namelijk die van drieëntwintig- en vierentwintigjarigen, het
recht om te kiezen werd afgenomen; een kleine kwalificatie dus van het
beeld dat het Nederlandse kiesrechtverhaal een glorieus verhaal van enkel
steeds verdere inclusiviteit is geweest. Fascinerender is dat men tot 1946 dit
heeft gehandhaafd, en ook toen niet direct voor de internationale standaard
van 21 koos.
We moeten de verhoging van de kiesgerechtigde leeftijd in 1896 dan
ook zien binnen de context van heftige kiesstrijd. Zij was een concessie aan
de conservatieve gevestigde orde om de uitbreiding van het electoraat met
eerst zo’n tien procent (tot ongeveer 25 procent van de mannelijke
bevolking) te slikken. Gaandeweg steeg binnen deze bepalingen het
percentage mannelijke meerderjarige kiesgerechtigden door tot zo’n 65
procent in 1913.
Waarom handhaafde de Nederlandse politiek tot de Tweede
Wereldoorlog zo’n extreem hoge kiesgerechtigde leeftijd? Een interessante
hypothese is dat dit te maken had met het feit dat de Nederlandse politieke
13
14

J. Brennan, Against democracy (Princeton, NJ 2016) 8.
HTK 1895-1896, 1139; HTK 1900-1901, 203.
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cultuur in het interbellum gekenmerkt werd door een wantrouwige houding
ten opzichte van burgers en van jongeren in het bijzonder. 15 Keyssar
beschrijft hoe in deze periode in de Verenigde Staten er een
antidemocratische stemming groeit, waarin steeds meer beperkingen voor
‘ongeschikten’ worden opgeworpen, via onder andere stemexamens en
leestesten.16
Het invoeren en handhaven van Van Houtens bepalingen past hier
ook in. Oud-liberalen vonden hoe hoger de leeftijd, hoe beter; de
geschiktheid van kiezers nam zo navenant toe. ‘Wij moeten onder alle
omstandigheden waarde hechten aan bezadigdheid en bedaardheid bij hen,
die het kiesrecht uitoefenen, en naarmate het kiesrecht meer uitgebreid
wordt is daartoe te meer reden’, aldus de oud-liberaal Herman van
Karnebeek. Hoe hoger de leeftijd, hoe dichter je volgens hem bovendien bij
het huismanskiesrecht kwam, een argument dat hij inbracht om
antirevolutionairen te overtuigen. Antidemocratisch vond Karnebeek dit
nadrukkelijk niet. Een beperking van de kiesgerechtigde leeftijd ging door
alle rangen en standen heen; dat de door hem verdedigde census zo bezien
wel antidemocratisch was, deerde hem niet.17
Het meest radicaal was wel de rechtse katholiek Jacobus Travaglino,
die getuige zijn amendement om de leeftijd op 28 te zetten zelf een vrolijke
studententijd moet hebben gehad. Hij had er eigenlijk 30 van willen maken,
maar meende dat dit zijn collega’s te ver zou zijn gegaan. Instemmend
haalde hij hoogleraar natuurkunde Adrianus van Pesch aan, die in De
Telegraaf in een polemiek was beland over de kiesgerechtigde leeftijd:
Ik herinner mij den levenstijd van 20 tot 30 jaren nog z eer goed en
ook dien mijner vrienden van d enzelfden leeftijd, en dit zal bij u ook
wel het geval zijn. Als wij nu onszelven er buiten laten en alleen van
onze vrienden spreken, geloof ik, dat men van hen kan z eggen dat zij
toen op allerlei punten een e soort van overmoedige zorgeloosheid
toonden. Terwijl w erk en z aken uitstekend door hen verricht werden,
was een klein e aanleiding tot feestvieren genoeg om de geh eele
nachtrust er aan op te offeren (…) zoodat zelfs by enkelen de
gezondheid geknakt werd. 18
Voor die w antrouwige houding zie o.a. J. Gijsenbergh, Democratie en gezag.
Extremismebestrijding in Nederland, 1917-1940 (Nijmegen 2016) 142.
16 Keyssar, The right to vote, 227.
17 Zie HTK 1895-1896, Bool 1057; Harte van Tecklenburg (katholiek) 1065.
18 HTK 1895-1896, 1139.
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Het was duidelijk: de bewijslast lag bij de jongeren, niet bij de staat. Maar
niet altijd ging het om zuiver principiële redenen. De liberaal Jacob van
Kerkwijk was wel zeer openhartig over het opportunisme achter de
leeftijdsverhoging: in 1893 had hij nog een amendement ingediend om de
leeftijd te verhogen, omdat hij van Taks voorstel simpelweg een te grote
uitbreiding vreesde van het electoraat. In 1896 zei hij echter er ‘geene
noodzakelijkheid’ meer in te zien, nu Van Houten de uitbreiding van het
kiezerscorps in zijn voorstel al flink had beperkt. 19 Klassieke liberalen
vonden simpelweg minder is meer, ieder ‘correctief’ dat de hoeveelheid
kiezers verminderde was goed.20
Ook bij de grote grondwetsherziening van 1917 bleef de hoge grens
van 25 gewoon gehandhaafd. Hierna is deze sindsdien alleen maar naar
beneden gegaan. Daarvoor zijn in grote lijnen drie typen argumentaties te
geven. Het eerste argument, dat al in 1848 naar voren was gebracht, is dat
wanneer politieke kennis een criterium voor mondigheid zou zijn, ouderen
ook uitgesloten konden worden. Het is onbegonnen werk om
‘maatschappelijke geschiktheid’ te gaan meten, dit leidt al snel tot
misstanden.
Het tweede argument is dat wanneer een burger vanwege wettelijke
meerderjarigheid ook andere burgerrechten heeft, van het kopen van een
huis tot het besturen van een auto, hij of zij ook in staat moet worden
geacht om te beslissen over zijn of haar politiek belang en het algemene
belang. Dit was ook het standpunt van tegenstanders van leeftijdsverhoging
in 1896: al het andere getuigt van onterecht ‘mistrouwen’.21
Een derde argument is dat wanneer een burger onderworpen is aan
allerlei plichten, zoals de dienstplicht en de belastingplicht, daar ook over
mee moet mogen beslissen. Dit recentere argument hangt samen met een
andere visie op de democratie, volgens welke een systeem democratischer is
naarmate meer mensen over meer zaken die hen aangaan meebeslissen, een
visie die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw het hoogtepunt van zijn
invloed zou bereiken, met name in sociaaldemocratische kring.
Het zal niemand verbazen dat sociaaldemocraten tot de Tweede
Wereldoorlog een voortrekkersrol vervulden bij de hervorming van de
kiesgerechtigde leeftijd. Zowel met betrekking tot het algemeen als het
Ibidem, 1056.
Ibidem, Bastert 1141, vat standpunt voorstanders samen.
21 Ibidem, Hesselink 1159.
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vrouwenkiesrecht waren zij degenen die onder leiding van Pieter Jelles
Troelstra massamanifestaties organiseerden. Troelstra probeerde vanaf
begin twintigste eeuw de leeftijd verlaagd te krijgen – met weinig succes dus.
In 1896 hadden ze nog geen vertegenwoordiging in het parlement.
Socialisten gaven wel schotschriften uit, zoals Gesprek tussen Jan Protest, Piet
Regt en Klaas Kreeft naar aanleiding van ’t kieswetontwerp Van Houten. In dit
gesprek tussen drie werkmannen werd de spot gedreven met de
ingewikkelde bepalingen van Van Houten om het algemeen kiesrecht uit te
stellen. Jan Protest: ‘Nog nooit zijn de rechten van ons volk (…) op zoo'n
schandelijke wijze verkracht, op zoo'n brutale wijze met voeten getreden, als
in dat in merg en been conservatieve immoreele kieswet-ontwerp van Van
Houten.’22
Jan Protest had het ook over de kiesgerechtigde leeftijd, maar
argumenteerde nog in termen van rechten: ‘Als je 23 jaar bent, mag je wel
voogd, dat wil zeggen raadsman en leider van een half dozijn onmondige
kinderen wezen, maar om als kiezer op te treden is men ongeschikt.’ 23 Dit
veranderde toen de sociaaldemocraten gingen redeneren vanuit de idee van
fit to fight, not to vote? De ervaring van de Eerste Wereldoorlog speelde daarin
een rol. SDAP’er Asser Benjamin Kleerekoper betoogde bij de
grondwetswijziging van 1921, toen hij een verlaging tot 21 voorstelde:
Wanneer men eens ging tellen d e millioenen mensch en onder den
leeftijd van 21 jaar, dien wij voorstellen, die ten gevolge van de
opvattingen hunner regeeringen in de laatste zeven jaren vernield,
vernietigd, verminkt of zoek geraakt zijn, dan vraag ik mij af: een van
tweeën, of men moet de consequ entie aandurven, dat dan ook aan
jonge mensch en de rechten van staatsburgerschap word en opgelegd,
of, wanneer men met de Regeering van meening is, d at zulke jonge
menschen in vragen van staatsbeleid nog geen oord eel kunnen
hebben, is het buitengewoon immoreel en verfo eilijk om die
menschen willoos en weerloos te dwingen, om in dienst van den
Staat op b evel van de Regeering en van den wetgever eigen leven
prijs te geven en andermans leven te vernietigen.24

Gesprek tussen Jan Protest, Piet Regt en Klaas Kreeft naar aanleiding van ’t kieswetontwerp
Van Houten (Amsterdam 1896) 4.
23 Ibidem, 18.
24 HTK 1921-1922, 665.
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Kleerekoper bezwoer dat er geen enkele politieke berekening bij het
standpunt van de sociaaldemocraten kwam kijken. 25 De communist
Ravesteyn wilde zelfs al naar 18 jaar.26 Maar de regering was onverbiddelijk:
‘Verlaging van den kiesgerechtigden leeftijd kan slechts bepleit worden door
hen, die de oogen sluiten voor de uiterst gewichtige en ingewikkelde
problemen welke den kiezers worden voorgelegd.’ In de Kamer hield
minister-president Charles Ruys de Beerenbrouck vol dat ‘hoe langer men
ervaring heeft van hetgeen in de wereld omgaat, hoe beter men geschikt
is’.27
Interessant is dat Kleerekoper ook inbracht dat jongeren onder de 25
in het interbellum wel werden geworven voor allerlei conservatieve politieke
organisaties zoals de Burgerwachten. De sociaaldemocraten vonden dat
hypocriet, maar het kan ook wijzen op een belangrijke reden voor veel
Kamerleden om de kiesgerechtigde leeftijd niet te willen verlagen. Ze zagen
geen gebrek, maar eerder een teveel aan politieke betrokkenheid bij
jongeren. Het interbellum was de tijd van de jeugdbeweging en de
massamanifestatie, een periode die velen deed vrezen voor de stabiliteit en
toekomst van de democratie. Wantrouwen ten opzichte van jongeren die
gezien werden als gevoelig voor opzwepende retoriek zal dus wellicht niet
vreemd zijn geweest aan de handhaving van de in westers verband extreme
leeftijdsgrenzen in Nederland. Was het hoofdredactioneel in het Nieuwsblad
van Friesland hiervoor kenmerkend, waarin gesteld werd dat politieke
betrokkenheid van jongeren ‘leidt tot niets dan tot vooroordeel en slaafsche
navolging, de ongezondste miswassen, om principieele en weloverwogen
politiek op te enten’?28
Na de oorlog. De ‘Chineesjes van Europa’?
De politieke mening van ‘jongeren’ deed er volgens toenmalige
Nederlanders dus zeker toe, maar dan wel de mening van die jongeren die
de jaren des onderscheids hadden bereikt. De bezetting was wat dit betreft
een snelkookpan: terwijl het maatschappelijk leven volledig ondersteboven
Ibidem, 666.
Ibidem, 667.
27 Ibidem, 670.
28 ‘Behooren studenten wel aan politiek te doen?’, Nieu wsblad van Friesland, 17 januari
1934.
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werd geblazen, ontpopten jongeren zich vaak als drijvende krachten binnen
verzetsgroepen. Het Parool citeerde instemmend een lezer volgens wie
jongeren in de harde bezettingsjaren vaak de zwaarste offers hadden
gebracht.29 Er gingen ook stemmen op ten tijde van de bevrijding om ze
eerder te laten deelnemen aan het politieke proces. In het bevoogdende
naoorlogse klimaat werd wel gesteld dat ze dan binnen de jeugdbeweging
grondig moesten worden voorbereid op deze verantwoordelijkheden.30
De regering stelde op grond van de door jongeren getoonde
verantwoordelijkheidszin dan ook een verlaging tot 23 voor, gesteund door
het parlement. PvdA-woordvoerder Frans Goedhart vond dat de jeugd een
‘dynamischen en heroïschen impuls aan ons volksleven’ had gegeven tijdens
deze donkere jaren; ook Gustave Ruijs de Beerenbrouck van de Katholieke
Volkspartij (KVP) vond anders dan zijn vader in 1921 dat de jongeren dit
recht hadden, aangezien ze in de ‘bezettingstijd goed genoeg er voor waren
om voor haar vaderland den dood, en vaak wat voor een dood, in te gaan’.
Bovendien had de bezetting de politieke ontwikkeling van jongeren
versneld, volgens Dolf Joekes, lid van de Vrijzinnig Democratische Bond
(VDB).31
De PvdA had wel tot 21 willen gaan, maar dat had een
grondwetswijziging gevergd. In dat licht is het curieus dat in de jaren vijftig
er weinig wrik in zat. Dit had te maken met partijpolitieke overwegingen.
KVP-leider Carl Romme begon namelijk consequent verlaging tot 21 te
bepleiten. Volgens Romme viel te verwachten dat jongeren zich van ‘hun
verantwoordelijkheid jegens staat en maatschappij meer bewust zouden
worden’. De politieke partijen zouden daarop beleid moeten maken.32 Hij
vond het raar dat bij 21 jaar de civielrechtelijke handelingsbekwaamheid wel
al werd verleend, maar het actief kiesrecht nog niet.33
Romme en zijn partijgenoot Josef van Schaik, voorzitter van de
staatscommissie grondwetsherziening (1950-1954), meenden dat de jeugd
sinds de oorlog sneller volwassen werd dan vroeger, wat ook onder
studenten zou hebben geleid tot meer maatschappelijke betrokkenheid.
Parool-post: voorlichting en documentatie, 15 maart 1945.
Bijvoorbeeld: Vaart: halfmaandelĳks orgaan van de socialistische jongeren, 5 februari
1945, 8.
31 De VDB-er Joekes bijvoorbeeld, HTK 1945-1946 op 30 januari 1946, 494.
32 Commissie-Van Schaik. Notulen subcommissie II 4 oktober 1950.
33 Dit werd tijdens het Kamerdebat over de voorstellen van de commissie ook als
argument gebruikt door Andriessen, HTK 1951-1952 19 februari 1952, 1621.
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Partijgenoot Louis Beel dacht dat de individuele beoordeling van kandidaten
genoeg waarborgen bood. De politieke rijpheid van de jonge burgers was
volgens hem afdoende, evenals Frans Andriessen betoogde hij dat de oorlog
juist voor grotere rijpheid had gezorgd.34 Er werd volgens hem ook meer
gedaan aan de geestelijke volwassenwording van de jeugd:
Door de groei en d e invlo ed zowel van de politieke partijen als van
de maatschapp elijke organisaties, werd er meer aan scholing en
vorming gedaan, dan vóór 30 à 40 jaren. De ontwikkeling van de
jeugdorganisaties droeg er to e bij, alth ans in b elangrijke kern en van
de Nederlandse jeugd een groter gevoel van eigenwaarde en dikwijls
ook van verantwoordelijkh eidsgevoel te doen ontstaan. (…) Men
wilde, meer dan in het verleden, word en gekend en erkend; men
wilde meedoen.35

Het voorstel haalde het echter niet. Marinus van der Goes van Naters en
Jan Jonkman (Partij van de Arbeid, hierna PvdA) vonden dat 21- tot 22jarigen nog niet genoeg levenservaring hadden, en dat ook bij studenten de
vereiste belangstelling ontbrak; ze vreesden bovendien dat extremistische
groeperingen erdoor in de kaart zouden worden gespeeld. De AntiRevolutionaire Partij (ARP) wilde zelfs een verhoging, omdat jongeren nog
geen ‘gevestigde politieke overtuiging’ zouden hebben. Hun leider Sieuwert
Bruins Slot vond jeugdig elan helemaal niet nodig. Ook de voorzitter van de
antirevolutionaire jongerenvereniging zag er niets in, omdat er op school
‘hoegenaamd niets aan politieke vorming’ gedaan werd. 36 Alleen de
vertegenwoordiger van de Antillen in Nederland bleek het met Romme
eens. Anders dan Romme redeneerde hij wel vanuit het progressieve fit to
serve, not to vote?-argument. De commissie vond wel dat de leeftijd voor het
passieve kiesrecht van 30 naar 23 kon.37 De weerstand had te maken met
wantrouwen tegen jongeren, maar hoogstwaarschijnlijk ook tegen de
katholieke partij: nog in 1960 schreef een anonieme lezer van de Leeuwarder
Courant dat Romme wel wist dat jongeren nog niet politiek rijp waren, maar
ze voor zijn karretje wilde spannen. ‘Alle zielen tellen mee en zulks zal voor

HTK 1951-1952, 1636.
Ibidem, 1621.
36 Dagblad voor Amersfoort, 1 augustus 1956, Nieuwe Leidsche Courant, 9 december 1959.
37 Commissie-Van Schaik. Notulen subcommissie II, 18 september 1950.
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de partij met de meest kinderrijke gezinnen altijd voordeel kunnen
betekenen!’38
Binnen de PvdA waren blijkbaar ambivalente gevoelens, die echter al
in het verkiezingsprogramma van 1956 waren beslist in het voordeel van
verdere verlaging. De KVP besloot hetzelfde.39 Romme bleef betogen dat
het hoog tijd werd om te voorkomen dat in zijn woorden de Nederlandse
jongeren de ‘Chineesjes van Europa’ zouden worden. Hiermee doelde hij
erop dat er plannen waren om in 1963 voor het eerst Europese verkiezingen
te houden, waarbij het wel heel vreemd zou zijn als Nederland als enige
jongeren pas vanaf 23 toe zou laten tot het stemrecht.40 De verlaging riep
toen geen grote weerstand meer op. 41 Bovendien lag de
meerderjarigheidsgrens op dat moment al bij 21. De regering stemde zonder
verdere bezwaren in.42 Op 19 december 1963 werd de grondwetswijziging
afgekondigd.
Ook de trend om jongeren serieuzer te nemen speelde een rol bij de
verlaging. De hoop was dat ze zo meer betrokken zouden worden bij de
politiek: er werd een opvoedend effect verwacht van deze uitbreiding van de
participatie. 43 De nieuwe Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) was hiervan
fel voorstander en ging begin jaren zestig er prat op jongeren wél te kunnen
interesseren voor politiek.44 In de jaren zestig werd dit empire of youth alleen
maar sterker. In de Verenigde Staten brak de kiesrechtstrijd los rond de
Vietnamoorlog, die door de dienstplicht de vraag opriep waarom het
kiesrecht nog steeds op 21 stond. Dit versnelde de discussie die zou leiden
tot het 26e Amendement op de Amerikaanse grondwet. Het initiatief tot
verlaging, dat zowel van progressieve partijen als de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie (VVD) kwam, kon op brede steun rekenen. Het feit
dat Nederland toen nog dienstplicht kende, speelde hierin een belangrijke
‘Met eenentwintig jaar kiesgerechtigd?’, Leeuwarder Courant, 28 april 1960.
Werkp rogram verkiezingen KVP 1956, 132; Partij van de Arbeid
verkiezingsprogram, 153.
40 C. Romme, ‘Verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd’, De Volkskrant, 23 ap ril
1963.
41 Oud bij de Algemene Beschouwingen 1962, HTK 1961-1962, 96. Romme,
‘Verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd’.
42 Nieuwe Leidsche Courant, 6 oktober 1960. Uiteindelijk stemden in 1965 alleen de
boeren, de Staatkundig Gereformeerde Partij en het Gerefo rmeerd Politiek
Verbond tegen het in 1963 ingediende voorstel.
43 Zie bijvoorbeeld bijdrage Bruins Slot, HTK 1962-1963, 511.
44 N. van der Veen (PSP) Algemene Beschouwingen 1960-1961, 65-66.
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rol. VVD-fractievoorzitter Hans Wiegel gebruikte dit als reden, naast het
argument dat jongeren veel eerder volwassen werden dan vroeger.45
Minister van Binnenlandse Zaken Henk Beernink stuurde ook in mei
1970, midden in een periode van studentenbezettingen, een brief naar de
Kamer, waarin hij instemmend de staatscommissie Cals-Donner aanhaalde:
‘Zij wijst erop, dat met name bij de jongeren een grotere geïnformeerdheid
bestaat dan voorheen met betrekking tot politieke en maatschappelijke
verschijnselen en dat na de periode van het voortgezet onderwijs een
overschakeling plaatsvindt van vorming naar deelneming op allerlei
gebieden van het maatschappelijk gebeuren. Dit tijdstip van overschakeling
is gemiddeld omstreeks de 18-jarige leeftijd gelegen.’46
De meerderheid van de staatscommissie meende onder andere dat de
eis van ‘geschiktheid’ ook niet gesteld werd aan de 21-plussers, en dus dat
het bepalen van een leeftijd altijd arbitrair is. 47 Dat is de reden dat
Nederland sinds begin jaren negentig in een nieuwe fase terecht zijn
gekomen, waarin de discussie zich verplaatste naar de vraag of zestienjarigen
al moeten kunnen stemmen. Zoals Corbyn en anderen stellen, betalen deze
al belasting en mogen het leger in. Met name GroenLinks maakt zich in
Nederland sterk voor verdere verlaging, onder andere met het idee dat
jongeren het vak maatschappijleer dan relevanter gaan vinden. 48 In 2010 liet
staatssecretaris Ank Bijleveld een verkennende studie doen naar de discussie
in omliggende landen. Daarbij bleek volgens haar dat ‘het verlagen van de
kiesgerechtigde leeftijd waarschijnlijk noch in positieve, noch in negatieve
zin consequenties zal hebben’. 49 Van het positieve effect zou nauwelijks
sprake zijn – ze zag een verdere verlaging dus ook niet zitten.
De onderzoekers waar Bijleveld zich op baseerde, de politicologen
Henk van der Kolk en Kees Aarts, concludeerden dat er in andere landen
geen sprake was van een groeiend maatschappelijk debat hieromtrent, noch
HTK 1970-1971, 2302.
HTK 1969-1970, Memorie van Toelichting, bijl. 10805, n r. 3, 1; nr. 9181 ondernr.
16, 6.
47 Tweede rapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de
Kieswet (Den Haag 1969) 236.
48 D.L.E. Velema, De verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, BA-scriptie Universiteit
Twente, 21.
49 Brief van de staatssecretaris van Binn enlandse Z aken en Koninkrijksrelaties aan
de Voorzitter van d e Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 augustus
2010, Bijl. Tweede Kamer 2009-2010, nr. 31012.
45
46

53

Wim de Jong
van een al te sterke pressiegroep.50 Dit houdt waarschijnlijk verband met het
feit dat in de geschiedenis van de kiesgerechtigde leeftijd steeds een
belangrijk argument is geweest wanneer Nederlanders meerderjarig worden.
Blijkbaar wordt het verband tussen juridische en politieke mondigheid heel
intuïtief getrokken. Een andere reden dat de kiesgerechtigde leeftijd
voorlopig nog niet naar zestien jaar zal gaan, is wellicht dat de plichten van
jongeren minder zwaar zijn geworden waardoor het argument dat daar
dezelfde rechten tegenover moeten staan minder zwaar weegt. Dat jongeren
al belasting moeten betalen is toch niet van dezelfde orde als onvrijwillig in
het leger te moeten dienen.
In honderd jaar kiesrechtstrijd is de leeftijdslimiet een kleine, maar
desondanks inzichtelijke casus. Aan de omgang hiermee valt ten eerste de
houding ten opzichte van jongeren af te meten: de rigoureuze verlagingen
na de Tweede Wereldoorlog zijn alleen te verklaren tegen de achtergrond
van een toenemend vertrouwen in de mondigheid van jonge mensen.
Daarnaast laat het curieuze verloop, met name de verhoging in 1896, zien
dat Nederland niet alleen een glorieuze geschiedenis kent van
kiesrechtuitbreiding. Deze verhoging vormde toch een kleine terugslag
vanuit de liberale gevestigde orde, onder het motto van hoe minder kiezers,
hoe beter. Tenslotte zullen politici in het parlement zelden al hun kaarten
op tafel leggen. Ze bezweren enerzijds vooral dat hun standpunt niets met
electorale overwegingen van doen heeft – al spelen veronderstellingen over
de progressieve of vermeend extreme standpunten van jongeren wel
degelijk een rol. Anderzijds toont juist dit voorbeeld aan dat politici geen
cynische machtsrealisten zijn. De verlaging in 1970 werd breed gesteund,
ook door politieke partijen die konden vermoeden dat ze er weinig bij te
winnen hadden. De democratie werd gezien als iets waar we zoveel mogelijk
mensen bij moeten proberen te betrekken – dat geldt vijftig jaar later nog
onverminderd.

H. van der Kolk en K. Aarts, Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd tot 16 jaar.
Debatten, argumenten en consequenties (Enschede 2010) 48.
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De Hollandsche verkiezingsroman. Een vergeten
genre uit de literatuurgeschiedenis
Diederik Smit
Literatuur en politiek gaan in Nederland niet vaak samen. Waar in de
Angelsaksische wereld bijna maandelijks wel een roman of thriller verschijnt
die zich op het politieke toneel afspeelt, dient de parlementaire cultuur in
ons land schrijvers nauwelijks ter inspiratie. Toch was er een tijd waarin dit
anders was: in de tweede helft van de negentiende eeuw was de Nederlandse
politiek een geliefd onderwerp voor auteurs en kon men zelfs korte tijd
spreken van het literaire genre van de ‘verkiezingsroman’. Deze bijdrage
richt zich op de politieke context waarin deze vorm van literatuur tot stand
kwam en onderzoekt de beweegredenen van de auteurs achter de
verkiezingsliteratuur.
Verkiezingsliteratuur als wapen
Verkiezingen zijn sinds de achttiende eeuw een essentieel onderdeel van
ieder representatief stelsel: verkiezingsdag is hét moment waarop zittende
politici hun positie kunnen verliezen aan nieuwkomers en de oppositie de
macht van de regering kan breken. In de aanloop van iedere verkiezing
wordt daarom door alle kampen stevig campagne gevoerd; niet alleen om
het eigen standpunt voor het voetlicht te brengen, maar tevens om de
concurrentie
zwart
te
maken.
Bovendien
wordt
tijdens
verkiezingscampagnes het politieke systeem zelf nogal eens onder vuur
genomen. Zo zette Donald Trump tijdens zijn campagne voor de
presidentsverkiezingen vorig jaar zijn politieke tegenstanders voortdurend
weg als onderdelen van een corrupt establishment en plaatste hij zelfs
openlijk vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het Amerikaanse
kiesstelsel.
Ook Nederland kent een lange traditie van kritiek op het bestaande
vertegenwoordigende stelsel. Van D’66, de Boerenpartij en de PPR in de
jaren zestig tot meer recente nieuwkomers als de LPF, de PVV en Forum
voor Democratie: door de geschiedenis heen hebben al veel partijen aan de
poorten van het Binnenhof gerammeld met het doel de zittende macht uit
te dagen en de politiek te hervormen. Zo ook in de jaren zeventig en tachtig
van de negentiende eeuw, toen van algemeen kiesrecht nog geen sprake was
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en de Tweede Kamer vooral het karakter had van een gesloten
herensociëteit. Het waren in deze tijd met name liberale Kamerleden die in
het parlement de dienst uitmaakten en antirevolutionairen, socialisten en
katholieken die zich als nieuwkomers op het politieke toneel
manifesteerden. Zowel binnen als buiten de muren van het Kamergebouw
plaatsten deze nieuwe groepen kritische kanttekeningen bij het bestaande
politieke systeem en de liberale opvatting van vertegenwoordiging.
Het was in deze context dat de verkiezingsroman het licht zag: een
ietwat curieus literair genre, dat nooit helemaal is doorgebroken in ons land,
maar desalniettemin een interessante bron vormt voor een ieder die
onderzoek doet naar de politieke cultuur van Nederland in de late
negentiende eeuw. Hoewel fictief van aard, biedt de verkiezingsroman
namelijk een aardig inkijkje in hoe het verkiezingsproces voor de Tweede
Kamer in de jaren voor de invoering van evenredige vertegenwoordig en
algemeen kiesrecht verliep. Bovendien is de roman met haar vaak spottende
toon en scherpe kritiek een fraaie illustratie van de toenemende onvrede
met het Nederlandse kiesstelsel; wie de verkiezingsliteratuur uit de late
negentiende eeuw leest, weet meteen weer waarom de hervorming van 1917
zo’n belangrijk moment in de Nederlandse parlementaire geschiedenis was.
Kortom, alle reden om voor dit speciale nummer van Leidschrift dat
stilstaat bij de grondwetsherziening van honderd jaar geleden de
verkiezingsroman weer eens af te stoffen en onder de loep te nemen. Wie
waren de auteurs van deze romans? Op welke wijze gaf hun werk blijk van
kritiek op het Nederlandse kiesstelsel? En waarom raakte het genre aan het
begin van de twintigste eeuw weer uit de mode? Door een antwoord op
deze vragen te vinden hoopt deze bijdrage de Nederlandse
verkiezingsroman aan de vergetelheid te onttrekken en een hernieuwde
belangstelling te creëren voor deze vorm van literatuur. Als voornaamste
voorbeeld van de Nederlandse verkiezingsroman dient daarbij de oudste en
waarschijnlijk meteen ook bekendste exponent van het genre, namelijk Zóó
wordt men lid van de Tweede Kamer: Hollandsche verkiezingsroman uit 1869. 1
Alvorens in te gaan op de meer algemene kenmerken van de
verkiezingsroman en de politieke context waarin zij tot stand kwam, zal
daarom aandacht worden besteed aan de inhoud van deze specifieke titel en
zijn auteur, de mysterieuze Henry van Meerbeke.
H. van Meerbeke, Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer: Hollandsche Verkiezingsroman
II delen (Amsterdam 1869).
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Welgezinden versus Eensgezinden
Henry van Meerbeke is een naam die waarschijnlijk bij weinigen een belletje
doet rinkelen. Dat is ook niet zo vreemd: hoewel zijn naam de titelpagina’s
van een aantal romans en toneelstukken siert, lijkt de schrijver volledig te
zijn vergeten. Hij ontbreekt in de belangrijkste standaardwerken over de
Nederlandse literatuurgeschiedenis en ook in encyclopedieën en andere
naslagwerken komt zijn naam niet voor. Pas wanneer men zoekt naar zijn
eigenlijke naam – Van Meerbeeke was een pseudoniem voor M.W. van der
Aa – wordt men geleidelijk iets wijzer. Zo duikt Van der Aa onder meer op
in het eerste deel van het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek en in
L.J. Rogiers bekende geschiedenis van katholiek Nederland.2 Bovendien was
Van der Aa het onderwerp van een uiterst lezenswaardige rede die H.L.
Wesseling in 1986 verzorgde voor de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde.3
Dat Martinus van der Aa wel enige bekendheid geniet, heeft vooral
te maken met de rol die hij heeft gespeeld in de geschiedenis van de
emancipatie van de katholieken in Nederland. Als redacteur en later
hoofdredacteur van De Tijd was Van der Aa de stem van het belangrijkste
katholieke dagblad van het land en een belangrijk voorvechter van een
verbetering van de positie van het katholieke volksdeel. Bovendien schuwde
hij de confrontatie niet. Zo publiceerde hij gedurende de jaren 1860
verschillende kritische stukken in zijn krant over de houding van de liberale
regering ten opzichte van religie, onderwijs en vertegenwoordiging. Enkele
jaren later ging de journalist echter nog een stapje verder en publiceerde hij,
in navolging van de toen reeds in het Verenigd Koninkrijk populaire political
novel, een heuse roman waarin hij op satirische wijze de draak stak met de
liberale politiek in het algemeen en de verkiezingen voor de Tweede Kamer
in het bijzonder. De titel van deze roman: Zóó wordt men lid van de Tweede
Kamer: Hollandsche verkiezingsroman.4

G.C.W. Göris, ‘Aa, Martinus Wilhelmus van der’ in: P.C. Molhuysen en P.J. Blok
ed., Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek I (Leiden 1911) 5; L.J. Rogier en N.
de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953) 301.
3 H.L. W esseling, ‘Eerherstel voor Van der Aa. Jaarrede door de voorzitter H.L.
Wesseling’ in: Jaarboek van de M aatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1985-1986
(Leiden 1987) 3-14.
4 Wesseling, ‘Eerherstel voor Van der Aa’, 4-6.
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Centraal in dit boek staat de romance tussen de jonge advocaat
Frits Molmer en Clara van Ramen, dochter van een rijke bierbrouwer uit het
dorp Wijkerdam. Frits en Clara willen trouwen, maar vader Van Ramen
vindt de geliefde van zijn dochter niet aanzienlijk genoeg en wijst het
huwelijk af. Frits besluit daarop een gooi te doen naar het
Kamerlidmaatschap en stelt zich kandidaat in het naastgelegen kiesdistrict
Dungermeer. Net als in Wijkerdam gaat de verkiezingsstrijd daar tussen
twee partijen, de Welgezinden en Eensgezinden. Frits kan via een rijke oom
de steun krijgen van de Eensgezinden in Dungermeer en weet zich zo te
verzekeren van voldoende stemmen om in de Kamer te komen. Er is echter
een probleem: de vader van zijn geliefde Clara is een overtuigd aanhanger
van de Welgezinden. Frits kiest er daarom voor zich wel voor de
Eensgezinden te kandideren, maar verder zoveel mogelijk in algemeenheden
te spreken om zijn toekomstige schoonvader niet voor het hoofd te stoten. 5
Intussen ontbrandt er in Wijkerdam, sinds jaar en dag een bolwerk
van de Welgezinden, een machtsstrijd. Binnen de plaatselijke kiesvereniging
Regt en Wet kan men het namelijk niet eens worden over de vraag wie er als
kandidaat voor de Welgezinden naar voren moet worden geschoven. De
voorzitter van de vereniging wenst ene Van der Grotten te nomineren, maar
zijn kandidatuur stuit op veel verzet. Verschillende leden komen vervolgens
met tegenkandidaten, die op hun beurt ook weer ongeschikt blijken. Om
deze impasse te doorbreken besluiten de leden het uiteindelijk over een
andere boeg te gooien en een buitenstaander voor het Kamerlidmaatschap
aan te wijzen. U raadt het al, ook in Wijkerdam wil men Frits Molmer als
kandidaat.6
Deze bevindt zich nu in een lastig parket: hij is immers in twee
kiesdistricten kandidaat voor twee verschillende lijsten. Als dit nieuws
vervolgens bekend wordt, leidt dit tot veel woede en verwarring, maar om
allerlei redenen is het niet meer mogelijk de zaak terug te draaien. Het
gevolg is dan ook dat Frits in beide districten wordt verkozen en hij voor de
moeilijke keuze staat ofwel zijn oom en vrienden in Dungermeer in de steek
te laten, of de kiesvereniging van Clara’s vader teleur te stellen.
Ten einde raad besluit Frits de liefde te laten prevaleren boven
familie en rijkdom en vertrekt hij naar zijn oom om deze te vertellen dat hij
voor Wijkerdam als Welgezinde de Kamer zal betreden. Echter, juist op het
5H. van Meerbeke, Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer: Hollan dsche Verkiezingsroman
II delen (derde druk; Amsterdam 1912) 1-89.
6 Van Meerbeke, Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer I, 90-200.
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moment dat hij hem het slechte nieuws wil vertellen, wordt hij
tegengehouden door de voorzitter van Regt en Wet die hem vertelt dat hij,
van de kiesvereniging en zijn schoonvader, Wijkerdam mag laten vallen
omdat hij toch nooit een echte Welgezinde zal worden. Hij kan zich dus
terugtrekken zodat, na herverkiezing alsnog de kandidaat van de voorzitter,
Van der Grotten, zal worden gekozen. Zo krijgt Frits ten slotte zowel zijn
Kamerzetel als zijn geliefde en is iedereen tevreden.7
Feit en fictie
Hoewel de verhaallijn van Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer op het eerste
gezicht nogal koddig aandoet, is de roman meer dan een ordinaire klucht.
Het is een humoristisch en goed geschreven boek, met een interessante,
complexe structuur en vol boeiende, kleurrijke personages. Mocht de lezer
de vele plotwendingen kunnen volgen en het tot aan de verrassende
ontknoping van de roman volhouden, dan zal hij het boek naar alle
waarschijnlijkheid ook met een grote glimlach dichtslaan.
Daar komt vervolgens nog bij dat de roman op meerdere niveaus
interessant is als historische bron. Zo vertelt de geschiedenis van Frits en
Clara ons in de eerste plaats veel over het kiesstelsel van voor de herziening
van 1917 en de wijze waarop kiesverenigingen op lokaal niveau
functioneerden; onderwerpen waar tot heden nog relatief weinig
wetenschappelijke aandacht naar is uitgegaan. 8 Met name het vierde
hoofdstuk van het boek, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de
vergadering van de Wijkerdamse kiesvereniging Regt en Wet, biedt een
schat aan interessante informatie. Niet alleen geeft het hoofdstuk een goed
Van Meerbeke, Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer II, 5-238.
De belangrijkste werken over h et kiesstelsel in d e periode 1848 -1917 zijn van de
hand van R. de Jong en J. Loots. Zie o.a. R. d e Jong, Van standspolitiek naar
partijloyaliteit: verkiezingen voor de Tweede Kamer tussen 1848 en 1887 (Hilversum 1999); R.
de Jong, ‘De som van de d elen? Politiek en b estuur op lokaal niveau in de tw eede
helft van de negentiende eeuw’ in: J.C.H. Blom en J. Talsma ed., De verzuiling voorbij.
Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam 2000) 154-170; R. de
Jong, ‘De kamerverkiezingen in het district Grave in 1905. Een onderzoek n aar h et
toenemende gewicht van kiesverenigingen en belangenorganisaties bij
kandidaatstellingen en verkiezingen’ in: L.P.L. Pirenne e.a. ed., Noordbrabants
Historisch Jaarboek 10 (’s-Hertogenbosch 1993) 153-182 en Jasper Loots, Voor het
volk, van het volk. Van districtenstelsel naar evenredige vertegenwoordiging (Amsterdam 2004).

7
8
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beeld van hoe er binnen een negentiende-eeuwse kiesvereniging werd
vergaderd, tevens leert het ons iets over bijvoorbeeld de samenstelling van
een dergelijke vereniging, de sociale verhoudingen tussen de leden en de
wijze waarop zaken als kandidaatstelling en verkiezing van aspirantKamerleden plaatsvond. Het feit dat het hier om een fictief verhaal handelt
en niet om een historisch ooggetuigenverslag lijkt daarbij nauwelijks afbreuk
te doen aan de historische waarde van de roman.
Sterker nog, juist de subjectiviteit van de auteur maakt de
verkiezingsroman tot zo’n interessante bron. Naast een fraaie schets van de
wereld van de kiesverenigingen in het midden van de negentiende eeuw is
de roman namelijk vooral een aanklacht tegen de destijds bestaande
verkiezingspraktijk: de liefdesgeschiedenis van Frits en Clara staat bol van
de kritiek, zowel op het kiessysteem zelf als op de wijze waarop politici
misbruik maken van dit systeem. Deze kritiek komt in de eerste plaats tot
uiting in Van der Aa’s beschrijving van de verschillende leden van de
kiesverenigingen. Deze zijn stuk voor stuk onbekwame, ijdele dorpelingen,
die niet in het landsbelang handelen en vooral bezig zijn elkaar vliegen af te
vangen. Zij hebben geen oog voor het grotere geheel, noch voor de mensen
die zij zouden moeten vertegenwoordigen. Dit geldt overigens evenzeer
voor aspirant-Kamerlid Frits Molmer. Hij komt in de roman naar voren als
een man die iedere vorm van politieke bevlogenheid ontbeert en louter uit
opportunistische overwegingen handelt: een gegeven dat nog eens extra
onderstreept wordt door het feit dat hij zich probleemloos voor twee
verschillende partijen kan laten kandideren.
Dit laatste punt raakt aan de kern van Van der Aa’s kritiek. Afgezien
van dorpse knulligheid en potsierlijke ijdelheid die de protagonisten van Zóó
wordt men lid van de Tweede Kamer kenmerkt, is het vooral de kritiek op de
beginselloosheid van de hoofdrolspelers die centraal staat. Hoewel de leden
van zowel de Welgezinden als de Eensgezinden voortdurend hun mond vol
hebben van ‘beginselen’, wordt namelijk nergens duidelijk wat deze
inhouden: beide kampen hebben geen duidelijk programma en hun
vertegenwoordigers blijven voortdurend steken in holle frasen en
nietszeggende algemeenheden. Met zijn roman lijkt Van der Aa dan ook niet
alleen de onkunde en kortzichtigheid binnen de lokale kiesverenigingen aan
de kaak te willen stellen, maar tevens het gebrek aan onderscheid tussen de
verschillende politieke kandidaten. Zoals de geschiedenis van Frits Molmer
ons leert: het maakt niet uit of men nu A of B stemt, de uitkomst is toch
hetzelfde.
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Dergelijke kritiek klinkt ons tegenwoordig misschien bekend in de
oren, maar werd, zoals gezegd, ook in de tweede helft van de negentiende
eeuw al veelgehoord. Met name vanuit confessionele hoek zou vanaf de
jaren 1870 meer en meer het verwijt klinken dat het representatieve stelsel,
zoals dat zich sinds de grondwetswijziging van 1848 had ontwikkeld, enkel
een liberale grondslag kende en slechts voorzag in de vertegenwoordiging
van een klein deel van de bevolking. Aanvankelijk waren het vooral de
antirevolutionairen onder leiding van Groen van Prinsterer die hun pijlen
richtten op de dominante liberale opvatting van politiek; later zouden zij
andere uitdagers aan hun zijde vinden, socialisten, radicaal-liberalen en
steeds vaker ook katholieken. Het gevolg was een geleidelijke verkaveling
van het politieke landschap, waarbij het oude stelsel van lokale
kiesverenigingen langzaam plaatsmaakte voor een verzuilde samenleving
met landelijke politieke partijen.
Nu is het interessante aan Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer dat de
publicatie van de roman min of meer aan het begin van deze ontwikkeling
plaatsvond, op het moment dat de dominantie van de liberale politiek zich
op zijn hoogtepunt bevond, maar tegelijkertijd ook de eerste nieuwkomers
zich aandienden. Dit blijkt ook uit de inhoud van het boek. Enerzijds staat
zij nog volledig in de politieke wereld van het midden van de negentiende
eeuw: de praktijken, karakters en opvattingen die het boek schetst horen
onmiskenbaar thuis in de periode voorafgaand aan de Verzuiling.
Anderzijds getuigt de roman echter ook van een nieuw geluid: zij plaatst op
humoristische wijze kanttekeningen bij het bestaande systeem en opent zo
impliciet de deur voor een discussie over alternatieve vormen van verkiezing
en vertegenwoordiging.
Het mag in dit licht dan ook geen wonder heten dat Zóó wordt men lid
van de Tweede Kamer in zijn tijd nogal uiteenlopende reacties opriep. Zo prees
het liberale tijdschrift De Gids de roman weliswaar om zijn literaire
kwaliteiten, maar reageerde het erg kritisch op de strekking van het boek.
Zowel de verbitterde toon van de auteur als de wijze waarop de roman de
spot dreef met politici moesten het bij de recensent van De Gids ontgelden.
Van ‘dergelijke cynische minachting der menschelijke natuur’ was de liberale
pers niet gediend. 9 Andere tijdschriften, zoals De Katholiek, namen het
daarentegen juist op voor Van der Aa en roemden de wijze waarop de
auteur de misstanden in de politiek op satirische wijze in zijn roman had
aangekaart. De toekomstige leider van de katholieke fractie in de Tweede
9

S. Gorter, ‘De verkiezingsroman’, De Gids 34 (1870) 326-351.
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Kamer, Herman Schaepman, zou het werk bovendien prijzen als een werk,
‘waarin de verbeelding (…) het politieke volkomen eerbiedigt’. Volgens de
katholieke voorman was er, kortom, aan de inhoud van de roman geen
woord gelogen.10
Goed voorbeeld doet volgen
Dat Van der Aa met de introductie van de politieke roman in Nederland de
plank niet volledig had misgeslagen, bleek bovendien uit het feit dat zijn
verkiezingsroman in de jaren daarna navolging vond bij andere auteurs. Zo
verscheen twee jaar later, in 1871, het boek In ’t vuur van den verkiezingsstrijd:
een Hollandsche roman van de hand van J. Huf van Buren, pseudoniem van
J.A. Heuff Azn. Het was een van de eerste werken van deze telg uit een
deftige Gelderse familie, die later vooral naam zou maken als auteur van
historische romans. 11 Hoewel In ’t vuur van den verkiezingsstrijd om de
lotgevallen van een jonge professor draait, vertoont de plot van de roman
opvallende gelijkenissen met Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer. Ook
ditmaal is er sprake van een romance, een ongewilde nominatie en een
toekomstige schoonvader die de tegenpartij steunt; de kiesverenigingen
dienen wederom als kop van Jut.12
Soortgelijke thematiek stond centraal in De kiesvereniging van
Stellendijk, een blijspel van Lodewijk Mulder uit 1877 dat vooral afrekent
met de vergaderzucht en misplaatste gewichtigheid waarmee binnen de
kiesverenigingen politiek werd bedreven. De politici in Mulders toneelspel
zijn stuk voor stuk pedante mannetjes die hun mond vol hebben van
algemeen belang, maar niet in staat zijn om over hun eigen schaduw heen te
springen. Zij schermen met liberale waarden als openheid en vooruitgang,
maar vormen in feite een gesloten old boys network van gezeten regenten.13
Het toneelstuk, dat oorspronkelijk geschreven was als inzending op
een door de Rotterdamsche Schouwburg uitgeschreven prijsvraag, kon
reeds bij de première in de Havenstad op groot enthousiasme van het
J. Persijn, Dr. Schaepman I, maart 1844 – juli 1870 (’s-Gravenhage 1912) 440-441.
W.A.C. van Strien, ‘Heuff Azn., Johan Adriaan’ in: Molhuysen en Blok, Nieuw
Nederlandsch Biographisch Woordenboek VII (Leiden 1927) 580-581.
12 J. Huf van Buren, In ’t vuur van den verkiezingsstrijd: een Hollandsche roman (Tiel 1871).
13L. Mulder, Dramatische werken: De kiesvereniging van Stellendijk/Een vriendendienst (’sGravenhage 1907) 2-144.
10
11
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publiek rekenen en zou in de jaren die volgden uitgroeien tot een uiterst
populair stuk: tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw zou het stuk
vrijwel jaarlijks in de programmering van toneelgezelschappen worden
opgenomen en op verschillende plaatsen in het land worden opgevoerd.14
Een van de redenen voor de grote populariteit van De kiesvereniging van
Stellendijk was mogelijk de herkenbaarheid van het thema van het stuk. Zo
nam reeds enkele maanden na de eerste opvoering van het blijspel theoloog
en oud-De Gids-redacteur J. van Vloten de moeite middels een pamflet
duidelijk te maken dat de taferelen in Stellendijk geenszins louter fictie
waren: in zijn woonplaats Haarlem was de politieke situatie precies
hetzelfde!15
Ook in latere jaren treffen we nog verschillende vergelijkingen aan
tussen het werk van Mulder en de politieke actualiteit, onder meer in
kantenberichten. 16 Vlak voor de eeuwwisseling duikt de titel bovendien nog
een keer in een politiek pamflet op, dit keer naar aanleiding van de
publicatie een ander stuk, het in 1898 door Doctor Juris – een pseudoniem
van Groene Amsterdammer-redacteur Johannes de Koo – geschreven stuk
De candidatuur van Bommel. 17 Volgens de anonieme auteur van het pamflet
markeerde de uitgave van deze komedie, waarin de corrupte praktijken van
Tweede Kamerkandidaat mr. Van Bommel centraal staan, een voorlopig
dieptepunt: waren de personages in Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer en
De kiesvereniging van Stellendijk in al hun onbenulligheid en potsierlijkheid nog
lachwekkend geweest, inmiddels had de corruptie binnen Nederlandse
kiesverenigingen een dermate hoge vlucht genomen dat schrijvers enkel nog
met volslagen zedeloze protagonisten voor de dag konden komen. 18
Gelukkig voor bovenstaande auteur bleef het daar ook bij. Ondanks
de populariteit van stukken als De kiesvereniging van Stellendijk en de reacties
J. Jansen J.Lzn, ‘Mulder, Lodewijk’, in: Molhuysen en Blok, Nieuw Nederlandsch
Biographisch Woordenboek III (Leiden 1914) 885-886.
15 J. van Vloten, Kiezersindrukken tot waarschuwing en opwekking van ieder n aar ware
vrijzinnigheid strevend Nederlander (Haarlem 1877).
16 Zie: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant , 31 juli 1890 en Nieuw Westlandsche
Courant, 24 februari 1912.
17 Zie voor een recensie en samenvatting van h et toneelstuk: J.N. van Hall, ‘Het
Nederlandsch Tooneel: De candidatuur Van Bommel, blijspel in 3 bedrijven van
Doctor Juris’, De Gids 62 (1898) 177-184.
18 Z.A., Politieke vragen. Beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige
daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned. Indië (Amsterdam 1899) 16-17.
14
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die dergelijke werken opriepen, is verkiezingsliteratuur in Nederland nooit
zo groot geworden als bijvoorbeeld in het Angelsaksische taalgebied. Na de
jaren zeventig van de negentiende eeuw raakte het genre eerst uit de mode
en vervolgens in de vergetelheid. Na een laatste roman van Van der Aa,
getiteld Een ministeriëele crisis: politiek blijspel, en een door de bekende
cartoonist Louis Raemaekers fraai geïllustreerde herdruk van Zóó wordt men
lid van de Tweede Kamer in 1912 was het gedaan met de parlementaire roman
in Nederland. In de jaren die volgden zou een enkele auteur nog wel eens
een poging wagen, maar zo populair als in de negentiende eeuw zou het
genre nooit meer worden.
Een nieuwe tijd, een nieuw kiesstelsel
Waarom verdween de verkiezingsliteratuur begin twintigste eeuw? Het
antwoord op deze vraag lijkt vooral te liggen in de politieke en staatkundige
ontwikkeling die Nederland in het laatste kwart van de negentiende eeuw
doormaakte. Met de oprichting van de ARP (1879) en de SDB (1881)
veranderde het politieke klimaat in Nederland. Nieuwe politieke leiders als
Abraham Kuyper, Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Herman Schaepman
werden lid van de Tweede Kamer en introduceerden nieuwe stijlen van
vertegenwoordiging. Anders dan voor de vorige generatie van Kamerleden
was het volk voor deze mannen noch een abstractie, noch een ondeelbare
eenheid; zij richtten zich in de eerste plaats op een concrete achterban met
concrete wensen; de politieke partij was voor hen het instrument om met
deze achterban in contact te staan, de Tweede Kamer de plaats om zijn
wensen voor het voetlicht te brengen. Het parlement, dat tot dan toe alle
schijn gehad had van een liberale herensociëteit, kreeg op deze manier meer
en meer het karakter van een politieke arena waar in de eerste plaats om
partijbelangen werd gestreden.
Daarnaast zou ook het Nederlandse kiesstelsel in deze periode de
nodige veranderingen ondergaan. Zo maakte het bestaande censuskiesrecht
in 1887 plaats voor een attributief kiesrecht, dat de mogelijkheid tot een
verruiming van het kiesrecht vergrootte. Deze verruiming kwam er
vervolgens ook, zij het met horten en stoten: vanaf 1896 werd het aantal
kiesgerechtigden langzaam doch geleidelijk verhoogd. Tegelijkertijd kwam
ook het districtenstelsel steeds meer onder druk te staan. Een toenemend
aantal Kamerleden pleitte voor afschaffing van de districten en de invoering
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van een stelsel van evenredige vertegenwoordiging met landelijke kieslijsten;
niet alleen met het doel een meer proportionele verdeling van de
Kamerzetels te realiseren, maar tevens met de intentie om een einde te
maken aan de malpraktijken binnen de kiesverenigingen.19
De grondwetswijziging van 1917 deed beide wensen in vervulling
gaan. Ten eerste werden de verkiezingen per district, die in de kleine
zeventig jaar daarvoor voor zoveel problemen hadden gezorgd, per direct
vervangen door één landelijke verkiezing op basis van een enkele kieslijst.
Daarnaast werd gelijktijdig met de afschaffing van het districtenstelsel het
meerderheidsstelsel ingewisseld voor een kiessysteem op basis van
evenredige vertegenwoordiging: voortaan werden Kamerleden niet langer
verkozen op basis van een absolute meerderheid, maar werd het aantal
behaalde zetels voor een partij bepaald door het percentage uitgebrachte
stemmen. Ten slotte vormde de grondwetswijziging ook nog eens de
voorlopige voltooiing in de uitbreiding van het kiesrecht. Op 12 december
1917 werd het algemeen kiesrecht afgekondigd voor alle Nederlandse
mannen van 25 jaar en ouder; twee jaar later mochten ook vrouwen onder
deze voorwaarden naar de stembus.20
Een halve eeuw na de eerste publicatie van Zóó wordt men lid van de
Tweede Kamer zag het politieke landschap er dan ook compleet anders uit. De
besloten wereld van de plaatselijke kiesvereniging had inmiddels definitief
plaatsgemaakt voor een verzuilde samenleving met nationale partijen en
landelijke kieslijsten. Met de uitbreiding van het kiesrecht was het electoraat
bovendien exponentieel gegroeid: had men in het midden van de
negentiende eeuw nog een paar honderd stemmen nodig om een kandidaat
in de Tweede Kamer te krijgen, enkele decennia later lag dit aantal al vele
malen hoger. Anders dan in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde
Staten, waar kiesdistricten een belangrijke functie hebben bij
parlementsverkiezingen en lokale belangengroepen een kandidaat nog altijd
kunnen maken en breken, was de kleinschaligheid geleidelijk uit de
Nederlandse politiek verdwenen. Voor kluchtige dorpstaferelen, zoals door
Van der Aa in Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer beschreven, was in het
Nederland van na de grondwetsherziening van 1917 weinig plaats meer.
Zie voor een meer uitgebreide geschiedenis van de overgang van h et
districtenstelsel naar even redige vertegenwoordiging: Loots, Voor het volk, van het
volk.
20 Zie J. Th. J. van d en Berg, De evenredige vertegenwoordiging in Ned erland’,
Tijdschrift voor Geschiedenis 92 (1979) 452-472.
19
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Besluit
Kunnen we dan ook stellen dat de verkiezingsroman definitief tot het
verleden behoort? Het gebrek aan pogingen om deze vorm van literatuur
nieuw leven in te blazen, lijkt daar op het eerste gezicht wel op te wijzen.
Op een enkele op het Binnenhof gesitueerde thriller of politieke detective
na hebben Nederlandse auteurs de voorbije decennia weinig oog meer
gehad voor de literaire mogelijkheden die het politieke spel biedt. 21 Het
handjevol werken dat in de laatste jaren is verschenen, kon bovendien
nauwelijks op belangstelling van het grote publiek rekenen. Enkel Jan
Terlouws roman De Derde Kamer uit 1978 kwam nog enigszins in de buurt
van de negentiende-eeuwse verkiezingsliteratuur.22
Echter, kijken we naar huidige politieke omstandigheden, dan is een
terugkeer van het genre ook weer niet geheel uitgesloten. Net als in de late
negentiende eeuw verkeert de representatieve democratie ook nu in zwaar
weer en dagen verschillende nieuwkomers de gevestigde orde uit. De
politieke partij – sinds het begin twintigste eeuw het instrument om kiezer
en verkozene te verbinden – ligt al een aantal jaren onder vuur, terwijl de
roep om meer directere vormen van democratie steeds luider klinkt. De
recente problemen met onveilige stemcomputers, onzorgvuldige tellingen
en al dan niet door buitenlandse mogendheden beïnvloede uitslagen bieden
bovendien voldoende aanknopingspunten voor een hedendaagse herziening
van de verkiezingsroman.
Daarbij komt dat politieke dramaseries op televisie momenteel
mateloos populair zijn: series als Borgen, House of Cards en De Fractie weten
inmiddels miljoenen kijkers te boeien en hebben de combinatie politiek en
fictie in Nederland opnieuw op de kaart gezet. Hoewel het in deze gevallen
een ander medium betreft, vertonen de verhaallijnen van deze series
duidelijke overeenkomsten met de romans en toneelstukken uit de
hoogtijdagen van de Nederlandse verkiezingsliteratuur. Ook in
bovenstaande series overheerst uiteindelijk vaak het cynisme en wordt het
politieke spel bepaald door menselijk falen, botsende ego’s en tomeloze
ambitie; een populair personage als Frank Underwood uit House of Cards had
wat politieke moraal betreft niet misstaan tussen de zedeloze
hoofdrolspelers uit De candidatuur van Bommel.
Zie bijvoorbeeld A. Levander, Morten (Amsterdam 2015) en B. Dittrich, Moord en
Brand (Amsterdam 2011).
22 J. Terlouw, De Derde Kamer (Wageningen 1978).
21
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Kortom, aan lezers die hun politieke belangstelling met hun literaire
aspiraties willen verenigen het advies om nu in de pen te klimmen. Bijna
anderhalve eeuw na het verschijnen van de oudste en bekendste
verkiezingsroman uit de Nederlandse geschiedenis, lijkt de tijd rijp voor een
eenentwintigste-eeuwse opvolger van Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer.
Het wachten is op een nieuwe liefdesgeschiedenis van de hedendaagse Frits
en Clara; laten we hen voorlopig Henk en Ingrid noemen.
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De electorale cultuur van de sociaaldemocraten,
1918-1940*
Harm Kaal
De arbeid ersklasse kan haren strijd om verh effing en b evrijding van
al wat haar onder de h eerschappij van het kapitalisme neerdrukt niet
voeren zonder het bezit en gebruik d er politieke rechten: het recht
van vereeniging en vergadering, de vrijh eid van den ken, sp reken en
sch rijven en om h et gesch revene in druk te verspreiden, en het
kiesrecht. Welk van dez e rechten het belangrijkste is, valt moeilijk te
zeggen. Maar in één voornaam opzicht spant het kiesrecht de kroon.
Dat is het to ch het recht van d en burger, om hen mede te kiezen, die
de wetten maken en de regeering bij de uitvoering der w etten
kontroleeren.

Zo opent de in 1910 gedrukte brochure Wat ieder weten moet. Handleiding in
den kiesrechtstrijd, uitgegeven door de perscommissie van de SociaalDemocratische Arbeiderspartij (SDAP). 1 Het algemeen kiesrecht stond al
vanaf het begin op de agenda van de vroege socialistische beweging in
Nederland.2 Begin jaren 1890 wenste Pieter Jelles Troelstra geen bijdrage te
leveren aan de strijd voor een geleidelijke uitbreiding van het kiesrecht, zoals
dat door progressieve liberalen en gematigde socialisten werd voorgestaan,
maar nam hij alleen met algemeen kiesrecht genoegen. 3 Voor hem was het
algemeen kiesrecht een stap op weg naar een socialistische samenleving. De
socialisten die zich rond Ferdinand Domela Nieuwenhuis hadden verzameld,
keerden zich daarentegen af van deze parlementaire route naar de
socialistische heilstaat. Zo groeide rond 1894 de strijd voor algemeen
kiesrecht uit tot een onderscheidend speerpunt van de in dat jaar opgerichte
* Dit artikel is deels gebaseerd op eerdere publicaties: H. Kaal, ‘Constructing a
So cialist Constituency. The So cial-Democratic Language of Politics in the
Netherlands, c. 1890-1950’, Archiv für Sozialgeschichte 53 (2013) 175-202 en H. Kaal,
‘Appealing to the Female Vote. Dutch Political Parties and the Approach of
Women Voters in Gen eral Election Campaigns, c.1922–1980’, Women’s History
Review 24 (2015) 776-808.
1 Wat ieder weten moet. Handleiding in den kiesrechtstrijd. SDAP (Amsterdam 1910).
2 G. van Klinken, Actieve burgers. Nederlanders en hun politieke partijen 1870-1918
(Amsterdam 2003) 143.
3 P. Hagen, Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra (Amsterdam 2010)
135.
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SDAP. 4 Voor Troelstra was deze keuze vanzelfsprekend: ook de
zusterpartijen in het buitenland voerden strijd voor algemeen kiesrecht en
spanden zich in het parlement in voor de verwezenlijking van hun
socialistische idealen. Tijdens zijn propagandatochten door het land
herinnerde hij het publiek er geregeld aan dat Nederland ver op landen als
Duitsland en Frankrijk achterliep, landen waar een ruime meerderheid van
de volwassen mannelijke bevolking over het stemrecht beschikte. Niettemin
was het kiesrecht in de socialistische ideologie niet het doel, maar een
middel in de strijd voor de omverwerping van het kapitalisme.5
In de Tweede Kamer – de SDAP was er vanaf 1897 met twee leden
vertegenwoordigd – was het algemeen kiesrecht het ceterum censeo van
Troelstra, maar ook buiten de Kamer liet hij haast geen gelegenheid
voorbijgaan om op de noodzaak van algemeen kiesrecht te wijzen. Zijn
streven om tot een brede kiesrechtbeweging te komen mislukte, omdat
Troelstra weigerde zich vol in te zetten voor vrouwenkiesrecht. De
sociaaldemocraten vreesden dat vrouwenkiesrecht in eerste instantie vooral
ten goede zou komen aan de liberalen en confessionelen, partijen waarvoor
vrouwen, met hun volgens de socialisten gebrekkige politieke
bewustwording, een gewillige prooi zouden zijn. Pas in 1908 staakte
Troelstra, na aanhoudende druk vanuit zijn eigen partij, zijn verzet tegen de
actieve strijd voor algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht. 6 Twee jaar later
nam hij samen met andere fractievoorzitters zitting in een staatscommissie
die de taak kreeg een voorstel te doen voor wijziging van de grondwet.
Tegelijkertijd nam de SDAP het initiatief voor een volkspetitionnement
voor algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht dat ruim 300.000
handtekeningen opleverde die op Prinsjesdag 1911, omgedoopt tot Roode
Dinsdag, op het Binnenhof werden afgeleverd. De Nederlandse socialisten
hadden deze actie afgekeken van hun buitenlandse collega’s die eveneens
kiesrechtbetogingen hadden georganiseerd op de eerste zittingsdag van het
nieuwe parlement. Troelstra typeerde Prinsjesdag als een ‘demonstratie van
het kapitalistisch gezag (…), de betooging van de heerschappij der
bourgeoisie’ en riep iedereen die het stemrecht onthouden werd op om zich

Zie bijvoorb eeld Tro elstra’s bro chure: P.J. Troelstra, Het kiesrecht en de
sociaaldemokratie (Utrecht 1894).
5 Hagen, Politicus uit hartstocht, 206, 213, 217.
6 Ibidem, 451-455.
4
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te laten horen. 7 Ook het jaar erop werd weer een grote actie op touw gezet.
Electoraal gezien legde de kiesrechtacties de partij geen windeieren. In 1913
boekte de SDAP een grote verkiezingswinst: de partij telde achttien
vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Even leek regeringsdeelname een
reële mogelijkheid, maar hierover bestond onder de sociaaldemocraten te
veel onenigheid. De SDAP zette de strijd voor algemeen kiesrecht in de
Kamer en op straat niettemin door en hield zo druk op het
extraparlementaire kabinet dat onder leiding stond van de liberaal P.W.A.
Cort van der Linden.
In zijn vuistdikke studie over opvattingen over kiesrechtuitbreiding
en verkiezingscultuur suggereert Gert van Klinken dat de lange strijd voor
algemeen kiesrecht de sociaaldemocraten niet slecht uitkwam. Net als de
protestanten, katholieken en liberalen ‘verlangden zij garanties voor de
kwaliteit van het electoraat’.8 Kiesrechtuitbreiding was pas gunstig voor de
sociaaldemocraten als kon worden aangenomen dat een groot deel van de
nieuwe kiezers een gewillig oor had voor het sociaaldemocratische geluid.
Zolang zij nog opgesloten waren in bestaande geloofs- en standsnetwerken
viel dit niet te verwachten. Rond 1917 meenden progressief liberalen en
socialisten echter dat de niet-kiezers inmiddels rijp waren voor het kiesrecht.
Dezelfde gedachte leefde overigens bij de confessionele partijen: zij stelden
vertrouwen in de hoge organisatiegraad van hun potentiële achterban. De
katholieke en protestantse arbeiders waren ingekapseld in verenigingen
gebaseerd op confessie. De partijleiders gingen er daarom vanuit dat zij op
de ‘juiste’ wijze van het nieuw verworven stemrecht gebruik zouden maken.9
De verkiezingen van 1918 moesten uitwijzen welke partijen de beste
inschatting hadden gemaakt. Het resultaat stelde de sociaaldemocraten
teleur. De SDAP boekte de grootste winst van alle partijen en werd de
tweede partij van het land, maar bleef met 22 zetels ver achter bij de
katholieken die met 30 zetels de grootste fractie in de Tweede Kamer
vormden. Veel veranderde hier de komende jaren niet in: de RoomsKatholieke Staatspartij (RKSP) bleef de grootste partij en bij de

H. Kaal, ‘De politiek op straat. De regulering van d e Haagse buitenparlementaire
politieke cultuur tijdens het interbellum’ in: M. Leenders en A. Biefang ed., Erich
Salomon & het ideale parlement. Fotograaf in Berlijn en Den Haag, 1928 -1940 (Amsterdam
2014) 255-274: 263.
8 Van Klinken, ‘Actieve burgers’, 559.
9 Ibidem, 560.
7

71

Harm Kaal
sociaaldemocraten schommelde het zeteltal in het interbellum tussen de 20
en 24.
Deze lange aanloop brengt mij bij het vraagstuk dat ik in dit artikel
aan de orde wil stellen: de wijze waarop de Nederlandse sociaaldemocraten
reageerden op de invoering van algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht en
het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Ik richt mij hierbij in het
bijzonder op de electorale cultuur: de manier waarop de SDAP vorm gaf
aan haar contact met het electoraat nadat in 1917 en 1919 het kiesrecht was
toegekend aan alle mannen en vrouwen van 25 jaar en ouder.10 Ook de
vervanging van het districtenstelsel door evenredige vertegenwoordiging
had gevolgen voor de electorale cultuur. Voorheen had de partij zich
vanzelfsprekend minder actief getoond in kiesdistricten waar men
nauwelijks over een achterban beschikte. Nu elke stem telde, was het zaak
alle potentiële kiezers te mobiliseren, door heel het land.
Er is nog betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar de electorale
cultuur van de SDAP. Dit constateerde Isaac Lipschits al in een artikel uit
1994, maar in de tussentijd is er niet veel veranderd.11 Wel heeft de cultural
turn binnen de politieke geschiedenis ervoor gezorgd dat we veel meer te
weten zijn gekomen over de partijcultuur van de sociaaldemocraten, met als
meest recente publicaties het proefschrift van Adriaan van Veldhuizen over
de vroege jaren van de SDAP en het boek van Bernard Rulof over
socialistische manifestaties en massapolitiek. 12 De meeste aandacht van
historici is tot nu toe echter uitgegaan naar de ideologische heroriëntaties
van de partij en haar parlementaire geschiedenis. 13 Veel van deze
Ron de Jong definieert electorale cultuur als de vormgeving van het contact
tussen de politiek en de kiezers. R. de Jong, Electorale cultuur en politieke oriëntatie.
Verkiezingen in Gelderland 1888-1940 (Hilversum 2005) 9.
11 I. Lipschits, ‘Witte plekken in de geschiedschrijving van de Nederlandse
sociaaldemocratie’, Socialisme en democratie 51 (1994) 370-375: 372.
12 H. te Velde, ‘ Politieke cultuur en politieke geschied enis’, Groniek 30 (1997) 391401 en A. van Veldhuizen, De Partij. Over het politieke leven in de vroege SDAP
(Amsterdam 2015); voor de periode hiervoor zie: D. Bos, W aarachtige volksvrienden.
De vroege socialistische beweging in Amsterdam, 1848 -1894 (Amsterdam 2001); B. Rulof,
‘Een leger van priesters voor een heilige zaak’. SDAP, politieke manifestaties en massapolitiek,
1918-1940 (Amsterdam 2007).
13 G. Vo erman, ‘De stand van de geschiedsch rijving van de Nederlandse politieke
partijen’, BMGN Low Countries Historical Review 120 (2005) 226-269: 235; Rob
Hartmans, Vijandige broeders? De Nederlandse sociaal -democratie en het nationaal-socialisme,
1922-1940 (Amsterdam 2012); P.J. Knegtmans, Socialisme en democratie. De SDAP
10
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geschiedschrijving is naar binnen gericht en past binnen het beeld van het
verzuilde Nederlandse politieke bestel met partijen die er in het interbellum
vooral op uit waren om de ‘eigen’ gemeenschap die zich vanaf het einde van
de negentiende eeuw had gevormd te consolideren.14 Door onderzoek te
doen naar de wijze waarop de sociaaldemocraten vorm gaven aan hun
contact met het electoraat kunnen we nagaan of dit beeld klopt:
mobiliseerden zij vooral hun achterban of probeerden zij het net ook breder
uit te werpen? En welke plaats namen vrouwen in binnen de politieke
gemeenschap van socialisten? De voornaamste bronnen die voor dit
onderzoek zijn gebruikt betreffen verkiezingspropaganda zoals brochures,
pamfletten en strooibiljetten en notulen van partijvergaderingen waarin over
de verkiezingen werd gediscussieerd.
Verkiezingscampagnes en Planactie: nieuwe benaderingen
De invoering van algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging
bleef niet zonder gevolgen voor de electorale cultuur. In socialistische
verkiezingscampagnes onder het districtenstelsel speelden huisbezoek en
openbare vergaderingen met debat een centrale rol. In kiesdistricten waar de
partij over een behoorlijke aanhang beschikte, gingen propagandisten met
verkiezingskranten langs alle deuren. De kandidaat hield de ene na de
andere redevoering en de beste debatteurs werden naar de vergaderingen
van politieke tegenstanders gestuurd. Stembussucces was echter vaak
afhankelijk van de steun van aanhangers van andere partijen. In de eerste
ronde was een volstrekte meerderheid van de stemmen vereist om een
Kamerzetel te bemachtigen. Kwam het tot een herstemming, dan namen de
twee kandidaten die de meeste stemmen behaald hadden het tegen elkaar op.
Wanneer de SDAP-kandidaat in de eerste ronde was afgevallen, kreeg de
socialistische aanhang doorgaans de oproep om de kandidaat van de
tussen klasse en natie, 1929-1939 (Amsterdam 1989); J.S. Wijne, Tussen dogma en
werkelijkheid. De ideologische gijzeling van de sociaal-democratie in Nederland als bijdrage tot
haar isolement tijdens het Interbellum (Amsterdam 1992); D. Orlow, ‘The Paradoxes of
Success. Dutch So cial Demo cracy and its Historiography’, BMGN 110 (1995) 40-51:
40.
14 Zie voor een kritisch e beschouwing onder meer: H. te Velde, ‘De spiegel van de
negentiende eeuw. Partij, representatie en geschiedenis’, Jaarboek Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) (2000) 19-40.
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‘linkerzijde’ te steunen: een vrijzinnig-democraat of liberaal. Zij waren
immers ook voorstanders van algemeen kiesrecht.15
Na 1918 werd vanwege de grote uitbreiding van het electoraat
huisbezoek lastiger en probeerde de SDAP vooral nieuwe kiezers op deze
manier gericht te benaderen. Daarnaast spande de partij zich in om overal in
het land een partijorganisatie op te bouwen. Nieuwe afdelingen van de partij
werden opgericht en vanuit het partijbureau in Amsterdam werden
afdelingen en federatiebesturen – een federatie fungeerde als een koepel van
afdelingen – aangemoedigd om propagandamateriaal te verspreiden en
kiezers voor vergaderingen uit te nodigen.16 Pogingen om in het katholieke
zuiden een voet aan de grond te krijgen stuitten op weerstand: in plaatsen
als Waalwijk, Helmond en Schijndel lukte het niet om zalen te huren.17 In
Overijssel werden door de Gewestelijke Federatie van de SDAP in het
voorjaar van 1918 ambitieuze plannen geformuleerd, die, blijkens
aantekening onderaan een circulaire, beslist uit handen van de tegenpartij
gehouden moesten worden.
De plannen waren tamelijk gedetailleerd. Gedurende de campagne
zouden drie of vier manifesten huis-aan-huis verspreid worden en waren er
maar liefst 53 vergaderingen gepland. De afdelingen kregen de opdracht om
sprekers in een goed hotel onder te brengen, zodat ze fris achter het
spreekgestoelte plaats konden nemen. Ook klonk de waarschuwing dat
afdelingen die zich onvoldoende inspanden hun ‘socialistischen plicht’
verzuimden.18 Hoewel het partijbestuur de campagne sterker dan voorheen
centraal probeerde aan te sturen, hing de intensiteit van de campagne
uiteindelijk af van de lokale organisatiegraad en het enthousiasme van de
vrijwilligers op wie het echte werk aankwam. Om zoveel mogelijk kiezers in
een keer te bereiken werden ‘moderne’ middelen ingezet, zoals auto’s met
A. Bos, R. d e Jong en J. Loots, Een sprong in het duister. De overgang van het absolute
meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918 (Den Haag 2005)
22; meer over verkiezingen onder het districtenstelsel in Van Klinken, Actieve burgers
en R. de Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer
1848-1887 (Hilversum 1999).
16 Bos, De Jong en Loots, Een sprong in het duister, 81-82.
17 Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Archief SDAP,
inv.nr. 2184. Con cept-brief aan P. Haalman, gew estelijk secretaris van de SDAP in
Noord-Brabant d.d. 31 mei 1918.
18 IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2184. Propagandaplan van d e Gewestelijke
Federatie ‘Overijssel’ der SDAP, d.d. 30 mei 1918, verzonden aan de afdelingen.
15
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luidsprekers, vliegtuigjes van waaruit pamfletten over het land werden
uitgestrooid en propagandafilms. Vanwege de strikte censuur speelde de
radio in de Nederlandse verkiezingscampagnes van het interbellum geen rol
van betekenis.19
Nog meer dan voorheen draaiden campagnes in het interbellum om
het publiekelijk tonen van de kracht van de eigen groep. Met name de
socialisten en katholieken boden tegen elkaar op met strak geregisseerde
massamanifestaties. In Den Haag waren Houtrust en het Malieveld favoriete
locaties en in Amsterdam het Olympisch Stadion en het IJsclubterrein. Het
publiek werd getrakteerd op toespraken, muziek en toneelspel. Vaak gingen
aan dergelijke bijeenkomsten demonstratieve optochten vooraf waarmee
aan de buitenwereld de kracht en eenheid van de partij getoond konden
worden. Bernard Rulof heeft laten zien dat deze activiteiten vooral bedoeld
waren om ‘een gemeenschap van leiders en achterban’ te vormen; op deze
manier konden kiezers duurzaam aan de partij verbonden worden. 20
Dergelijke manifestaties waren daarom sterk naar binnen gericht: de eigen
achterban werd gemobiliseerd en de nadruk lag op de gemeenschappelijke
identiteit. De partij nodigde ook ‘arbeidersvrouwen’ nadrukkelijk voor deze
bijeenkomsten uit. 21 Van debat was nauwelijks nog sprake: vrijwel alle
partijen richtten zich vooral op het mobiliseren van de eigen kiezers en
wilden geen gratis podium bieden aan hun tegenstanders: debat ‘maakt
slechts de vergaderingen der tegenpartij belangrijk. Wij hebben onze eigen
propaganda te voeren’, aldus de federatie van Overijssel.22
Toch klonk binnen de partij ook kritiek op deze aanpak, die minder
geschikt leek om een nieuwe aanhang te werven. Aangezien de partij de
eigen achterban bleef definiëren in termen van het proletariaat, kwamen
andere groepen die mogelijk ook voor de partij te winnen vielen, niet in
beeld. Het Plan van de Arbeid dat de SDAP halverwege de jaren dertig
lanceerde in strijd tegen de werkloosheid, moest dit patroon doorbreken en
de partij ook aantrekkelijk maken voor middenstanders en boeren. In de
‘Planactie’ werd zelfs voortdurend gesproken over ‘het gehele Nederlandse
H. Wijfjes, Radio onder restrictie. Overheidsbemoeiing met radioprogramma’s 1919-1941
(Amsterdam 1988).
20 Rulof, Een leger van priesters, 307.
21 IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2184. Plaats voor den Arb eid. Orgaan van d e
Federatie Amsterdam van de SDAP, juni 1918.
22 IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2184. Propagandaplan van d e Gewestelijke
Federatie ‘Overijssel’ der SDAP, d.d. 30 mei 1918, verzonden aan de afdelingen.
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volk’ dat voor het plan gewonnen moest worden.23 Wat we ons daarbij voor
moeten stellen maakte partijleider J.W. Albarda in een toespraak duidelijk.
Het Plan van de Arbeid was naast arbeiders met name gericht op
‘middenstanders, kleine land- en tuinbouwers, intellectueelen en andere
maatschappelijke groepen, die in alle klassen zwaar door de crisis getroffen
zijn’. Partijactivisten merkten al snel dat het niet eenvoudig was om een
toon en stijl te vinden waarmee zulke uiteenlopende maatschappelijke
groepen effectief konden worden aangesproken: katholieke arbeiders
vroegen weer om een andere aanpak dan Drentse veenarbeiders die op hun
beurt weer om een andere benaderingswijze vroegen dan de
fabrieksarbeiders in de grote steden. De SDAP zocht heil in moderne
middelen en technieken ontleend aan de massapsychologie en de
reclamewereld. In plaats van grote lappen onleesbare tekst over het land uit
te storten, werd gekozen voor geïllustreerde brochures en pamfletten met
een mooie, opvallende typografie. Het effect viel tegen, want bij de
verkiezingen van 1937 werd slechts een bescheiden winst geboekt.24
Van socialisme naar democratisch socialisme
Achter deze weldoordachte propaganda-acties ging een felle interne
discussie schuil over de koers van de partij: op welke groepen diende de
SDAP zich te richten? Was de SDAP een arbeiderspartij met een
socialistische boodschap en moesten bepaalde maatschappelijke groepen in
feite leren inzien dat zij óók tot het proletariaat, tot de arbeidersklasse,
behoorden en dat hun belangen daarom het beste door de
sociaaldemocraten werden behartigd? Deze gedachte leefde heel sterk
binnen de SDAP en paste ook binnen socialistische ideeën over ‘vals
bewustzijn’. Toch won onder invloed van figuren als religieus-socialist
Willem Banning en Koos Vorrink, voorzitter van de socialistische
jeugdbeweging AJC, het idee aan kracht dat ook het socialisme zélf zich
moest ontwikkelen om de SDAP te kunnen laten uitgroeien tot een breed
gedragen volksbeweging.25 Grofweg kunnen in de benadering van de kiezer

Rulof, Een leger van priesters, 115-116.
Ibidem, 119, 122, 139.
25 Zie voor d eze ontwikkeling met name: P.J. Knegtmans, ‘De jaren 1919-1946’ in:
M. Brinkman, M. d e Keiz er, en M. van Rossem ed., Honderd jaar sociaal-democratie in
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in het interbellum twee strategieën worden onderscheiden. Op de eerste
plaats probeerden de sociaaldemocraten een doorbraak te forceren in de
katholieke en (orthodox-)protestantse bolwerken door gelovige arbeiders
voor hun partij te winnen. Op de tweede plaats poogde de partij het begrip
arbeidersklasse te herdefiniëren in die zin dat naast handarbeiders ook
groepen als hoofdarbeiders, middenstanders, boeren en kleine zelfstandigen
zich ertoe rekenden.26
Om de stem te winnen van katholieken en protestantse arbeiders
benadrukte de SDAP dat ook geestelijke kwesties zoals het processierecht
of een democratisering van de domineeskeuze in de Nederlands Hervormde
Kerk de aandacht van de partij hadden. 27 In Maastricht werden kiezers
voorgehouden dat ook Jezus ‘vijandig aan geloof en godsdienst van zijn tijd
[was] verklaard’. De SDAP zette de strijd van Jezus voor de ‘eenheid aller
menschen’ en tegen de onderdrukkende heersers voort. Van de burgerlijke
partijen – liberalen, katholieken en protestanten – viel dit niet te verwachten,
zo hield de partij de kiezers voor.28 Religieuze retoriek werd hierbij niet
geschuwd. In een artikel in een verkiezingskrant, getiteld ‘Het licht’, werd
het socialisme als een ware religie gepresenteerd: ‘Als een lichtende zon gaat
het socialisme over de wereld. In de hutten der armen zendt het zijn stralen,
verlichtend en verwarmend. Hoopvol staart de menschheid naar dit licht in
den zwarten nacht der wanhoop, die tot dusverre op dit aardrijk gerust
heeft.’ Tegelijkertijd werd benadrukt dat het socialisme ‘den godsdienst of
de goede zeden geheel onaangetast’ liet. 29 Klassenretoriek trad in deze
propaganda minder op de voorgrond. Naast de gebruikelijke
aanspreekvorm – ‘arbeiders’ – hanteerden de sociaaldemocraten ook termen
met een religieuze connotatie, zoals ‘misdeelden, verdrukten, hongerlijders’,
groepen waarvoor Jezus Christus het had opgenomen.30
Nederland, 1894-1994 (Amsterdam 1994) 62-117 en Knegtmans, Socialisme en
democratie.
26 Zie voor een meer uitgeb reide b ehandeling hiervan: Kaal, ‘Constru cting a
Socialist Constituency’.
27 IISG, Archief SDAP-Groningen, inv.nr. 114. De strijd van 5 juli. Verkiezingsblad
van de Gewestelijke Federaties Groningen en Drente der SDAP, juli 1922.
28 IISG, Archief SDAP-Maastricht, inv.nr. 4. W.C. de Jonge, Een kort woord;
Ibidem, Verkiezingen voor de Tw eede K amer. Aan de Kiezers in het district
Maastricht.
29 IISG, Archief SDAP, inv.n r. 2185. Stemt rood! Verkiezingsorgaan van de SDAP
voor de kieskringen ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Zeeland, no 1.
30 Ibidem.
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Veel succes oogsten de sociaaldemocraten niet met deze strategie – in
het katholieke zuiden hielden de RKSP en de kerk de kiezers stevig in hun
greep. De meeste aandacht ging dan ook uit naar de tweede strategie: het
uitbreiden van de achterban naar kiezers die zichzelf niet per definitie tot de
arbeidersklasse rekenden. Banning en Vorrinks pleidooi om het klassiek
marxistische taalgebruik vaarwel te zeggen, stuitte aanvankelijk op
weerstand, maar na de opnieuw teleurstellende verkiezingen van 1933
vonden hun controversiële gedachten meer weerklank binnen de partij. 31
Het partijbestuur pleitte voor meer aandacht voor de morele aspecten van
het socialisme en wilde nadrukkelijker het verschil tussen socialisme en
communisme markeren. Op deze manier kon de aantrekkingskracht van de
socialistische beweging buiten de traditionele kern van de arbeidersklasse
toenemen. In propaganda uitte dit zich door het veelvuldige gebruik van het
begrip ‘volksgemeenschap’ in plaats van ‘arbeidersklasse’. Zo droeg de partij
uit dat zij ook vrouwen en kiezers die zichzelf tot de middenklasse rekenden,
zoals ambtenaren, intellectuelen en middenstanders, tot haar doelgroep
rekende.32
Bij dit streven sloot ook het nieuwe ideologische concept
‘democratisch socialisme’ aan. 33 In Het Volk dook het begrip vanaf de jaren
dertig veelvuldig op in artikelen waarin het socialisme van de SDAP werd
afgezet tegen communisme en nationaal-socialisme.34 De SDAP profileerde
zich op deze manier als de hoeder van de parlementaire democratie in
verweer tegen bedreigingen van extreem-links en -rechts. 35 Volgens het
Algemeen Handelsblad was democratisch socialisme zelfs het ‘nieuwe

H.F. Coh en, Om de vernieu wing van het socialisme. De politieke oriën tatie van de
Nederlandse sociaal-democratie, 1919-1930 (Leid en 1974) 224 en verd er; Bart Tromp,
Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma's van SDB, SDAP en PvdA,
1878-1977. Een onderzoek naar de ontwikkeling van een politieke stroming (Leiden 2002)
155.
32 Knegtmans, ‘De jaren 1919–1946’, 94-97; zie bijvoorbeeld ‘Democratie’, Het
Volk, 14 december 1933, avondblad; Historisch Do cumentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (HDC), Archief van de ARP, inv.n r. 30. Pamflet ‘Aan
het Nederlandsche volk!’, SDAP, 1933.
33 Zie hiervoor meer uitvoerig: J. Gijsenb ergh, ‘The semantics of “democracy” in
social democratic parties’, Archiv für Sozialgeschichte 53 (2013) 147-173: 157-158.
34 Het Volk, 20 februari 1931, avondblad; 12 juni 1931, ochtendblad.
35 Knegtmans, Socialisme en democratie, 89-91.
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tooverwoord’.36 In het nieuwe beginselprogramma van de partij, dat in 1937
werd vastgesteld, werd de volgende definitie opgenomen:
een maatsch appij op de grondslag van gemeenschapsbezit van de
voornaamste productiemiddelen, met gemeenschapsbeh eer van het
bedrijfsleven en met waarborging van geestelijke en staatkundige
vrijheid, opdat voor allen welvaart en b estaanszekerh eid mogelijk
worden, gelijke maatschappelijke voorwaarden tot ontplooiing der
persoonlijkheid worden gesch apen en h et gemeenschapsleven kan
opbloeien.37

Het door de partij in de jaren dertig gelanceerde Plan van de Arbeid moest
het pad plaveien voor de verwezenlijking van een democratischsocialistische samenleving. Democratisch socialisme was echter meer dan
alleen een sociaaleconomische agenda. Volgens Koos Vorrink drukte het
ook een morele agenda uit van gelijke rechten, van democratische normen
en waarden, met vrijheid als grootste goed. 38
De partij wierp zich in verkiezingspropaganda in de jaren dertig ook
meer en meer op als hoeder van de democratie. De SDAP was de partij die
Nederland beschermde tegen volksvreemde extremistische ideologieën. Het
was duidelijk dat de partij haar marxistische imago, dat met revolutiestreven
werd geassocieerd, probeerde kwijt te raken. Tegelijkertijd werd de notie
van democratie verbonden met socialistische principes als solidariteit. 39 Ook
de sociaaldemocraten droegen zo bij aan een rijke discussie over de
invulling van het omstreden begrip ‘democratie’, dat door katholieke
denkers in deze jaren bijvoorbeeld sterk corporatistisch werd ingevuld.
Bij dit idee van een democratisch-socialistische volksgemeenschap
hoorde een inclusieve benadering van het electoraat. Dat wil zeggen dat de
partij uiteenlopende groepen binnen het electoraat aan zich trachtte te
binden. Voor een deel poogde de SDAP dit te realiseren door groepen
gericht te benaderen, met brochures voor jongeren, intellectuelen,
‘Demo cratisch so cialisme’, Leeuwarder nieuwsblad, 27 augustus 1936, met een
verwijzing naar berichtgeving in het Algemeen Handelsblad.
37 Beginselprogramma der SDAP (1937).
38 ‘De manifestatie op het Arsen aalplein’, Het Volk, 31 juli 1933, avondblad; ‘Na
honderd jaar’, Het Volk, 19 juli 1932, ochtenblad.
39 IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2221. Het ro er moet om, 1937; Ibidem, Vrije
mensen in een vrij land, 1937.
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tuinbouwers, onderwijzers en moeders. 40 Daarnaast paste de partij haar
taalgebruik in die zin aan dat klassenretoriek werd verruild voor het
veelvuldig gebruik van het concept ‘volk’, in termen als ‘ons volksgeheel’ en
‘onze volksgemeenschap in haar rijke schakering van groepen’. 41 Het
verkiezingsmanifest van 1937 opende met het volgende statement: ‘vrijheid
van geweten is van ouds een der belangrijkste kenmerken van de
Nederlandse volksgemeenschap. Het sterk bewogen en verscheiden
geestesleven van ons volk op godsdienstig en staatkundig gebied is slechts
denkbaar in een atmosfeer van verdraagzaamheid en eerbied voor de
medemens.’ 42 Met deze nadruk op volk en verdraagzaamheid bewoog de
partij weg van de op uitsluiting en tegenstelling gebaseerde klassenretoriek
waarin arbeiders en kapitalisten of bourgeoisie tegenover elkaar werden
geplaatst. Ook visueel werd de propaganda ondersteund door beelden van
een harmonieuze gemeenschap van arbeiders en middenklasse, mannen en
vrouwen.43
Bovendien hadden de sociaaldemocraten de hoop om ook
confessionele kiezers aan te trekken nog niet opgegeven. Dit is terug te zien
in de nadruk die figuren als Banning legden op morele aspecten en noties
als verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Niet iedereen binnen de
partij was hier even gelukkig mee. Binnen het partijbestuur trokken de
voorstanders van het democratisch socialisme als politieke doctrine in plaats
van als levensbeschouwing aan het langste eind. Zij vonden dat het aanslaan
van een religieuze toon in strijd was met de boodschap dat de partij een plek
wilde bieden aan álle kiezers, ongeacht hun levensbeschouwelijke
achtergrond: 44 de SDAP is een ‘politieke partij, die de godsdienstige en
wijsgerige problemen overlaat aan het geweten van haar aanhangers
Bernard Rulof, ‘Ho e h et Plan van de Arbeid te verkop en? Reclame en
“massapsychologische actie” van de SDAP’, Tijdschrift voor Sociale en Economische
Geschiedenis 2 (2005) 84-104: 92, 93 en 100. IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2221.
Colijn verdedigt zich…maar hoe?, 1937.
41 IISG, Archief SDAP, inv.n r. 2221. Het roer moet om, 1937; zie ook: Ibidem.
Vrije mensen in een vrij land, 1937 en Nationaal Archief (NA), Archief W. Drees,
inv.nr. 287. Verkiezingsprogram 1937; Rulof, ‘Hoe het Plan van de Arb eid te
verkopen?’, 101.
42 NA, Archief Drees, inv.nr. 287. Verkiezingsprogram 1937.
43 IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2221. Het roer moet om, 1937.
44 Knegtmans, Socialisme en democratie, 90, 182 en 192; Tromp, Het sociaal-democratisch
programma, 184, 193 en 345.
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persoonlijk’. 45 Partijleider Albarda was ervan overtuigd dat er maar één
manier was om de kiezers te laten zien dat de partij in staat was om de
belangen van heel het volk te behartigen: deelnemen aan de regering. Dat
lukte uiteindelijk in september 1939 toen de SDAP twee ministers leverde
voor het centrumlinkse ‘noodkabinet’ onder leiding van D.J. de Geer. Het
ideologische debat binnen de partij en de discussies over de benadering van
confessionele kiezers was hiermee geenszins afgesloten en zou tijdens en na
de oorlog in alle hevigheid worden voortgezet.46
‘Geeft acht, gij vrouwen’ 47
Een ander vraagstuk dat de partij in het interbellum nadrukkelijk bezighield
was het winnen van de stem van vrouwen.48 Hoewel vrouwen pas in 1922
voor het eerst bij Kamerverkiezingen hun stem mochten uitbrengen,
speelden ze binnen de sociaaldemocratische beweging al geruime tijd een
(bescheiden) rol. De SDAP beschikte vanaf 1905 over vrouwenpropagandaclubs. In 1913 waren iets minder dan duizend vrouwen lid van
een van de 27 clubs die verspreid door het land waren opgericht. De clubs
gaven politieke voorlichting aan vrouwen, leverden vrouwelijke sprekers
voor politieke bijeenkomsten van de SDAP en verspreidden brochures en
folders.49 In 1918 werden in aanloop naar de Kamerverkiezingen van begin
juli ook campagneactiviteiten georganiseerd die speciaal op vrouwen waren
gericht, ook al bezaten ze het actieve kiesrecht nog niet. Met Suze
Groeneweg leverde de partij wel het eerste vrouwelijke Kamerlid.
Toen vrouwen in 1922 voor het eerst hun stem mochten uitbrengen
voor de Kamerverkiezingen werd in een Leids stemlokaal tussen de
ingevulde stembiljetten een gedicht aangetroffen:

IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2221. Vrije mensen in een vrij land, 1937.
Knegtmans, Socialisme en democratie, 232 en 255.
47 IISG, Archief SDAP-Groningen, inv.nr. 114. A.B. Kleerekop er, ‘Aan de
vrouwen’.
48 Voor een meer uitgebreide b ehandeling hiervan zie: Kaal, ‘App ealing to the
Female Vote’.
49 C.S., ‘Vrouwenbew eging’, Het Volk, 11 april 1905 en N.N., ‘So c-dem Vrouwen
Propag-clubs’, Nieuwsblad van het Noorden, 25 maart 1913.
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Wie had vóór vijftig jaar gedacht
Dat vrouwen zouden moeten kiezen
Ja, elke partij, roept thans met kracht
Zonder vrouwenstem, zouden wij ’t verliezen.50

De dichter of dichteres had het bij het rechte eind: deze nieuwe groep
kiezers deed er toe. Het was de grootste kiesrechtuitbreiding die Nederland
ooit had meegemaakt: het electoraat groeide van circa anderhalf naar drie
miljoen kiezers. De kranten toonden grote belangstelling voor de eerste
stembusgang van ‘het schone geslacht’. Volgens Het Vaderland hadden veel
vrouwen de nacht voor de verkiezingen slecht geslapen vanwege de
spanning, vervloekten ze de lange rijen bij het stembureau en hielpen ze
elkaar in het stemhokje bij het invullen van het stembiljet.51
Alle partijen hadden hun best gedaan om de vrouwenstem binnen te
halen. Ze produceerden campagnemateriaal dat speciaal gericht was op
vrouwen en lieten de ‘vrouwenpropaganda’ ook vooral over aan de vrouwen
binnen de eigen beweging. Vrouwenclubs gaven brochures uit waarin ze de
principes van de parlementaire democratie in begrijpelijke taal uitlegden. De
SDAP zette vooral in op schriftelijke propaganda, vanuit de overtuiging dat
vrouwen liever niet naar politieke bijeenkomsten toegingen. 52 Socialistische
vrouwenclubs organiseerden wel bijeenkomsten, maar deden dat
bijvoorbeeld in de vorm van toneelavonden. De stukken die opgevoerd
werden bevatten een duidelijke politieke ondertoon. In het stuk Twee zusters
probeert een socialistische propagandiste een boerin, haar schoonmoeder en
haar twee dochters, waarvan er één in een fabriek werkt, ervan te overtuigen
dat ze ook ‘proletariërs’ zijn: ‘ook voor jullie is er geen andere hoop dan het
socialisme’. 53 Evenals de meeste andere partijen was de SDAP ervan
overtuigd dat een politieke boodschap op een aantrekkelijke manier verpakt
moest worden, anders zouden vrouwen vanwege hun aangeboren gebrek
‘Verkiezingsdrukte’, Leidsch Dagblad, 6 juli 1922.
Het Vaderland, 5 juli 1922, avondblad.
52 Zoals: H.S.S. Kuyp er, Waar het om gaat. Proeve van politieke voorlichting der
Antirevolutionaire vrouw (Kampen 1922); Wat vrou wen weten moeten. De voornaamste
staatkundige partijen geschetst door vrouwen voor vrouwen. Het Vrouwen-Comité voor
Maatschapp elijke Opvoeding en Voorlichting uit den Nederlandschen Bond voor
Vrouwenkiesrecht (Haarlem 1919); ‘De groote onbekende. De vrouw aan de
stembus’, Het Volk, 24 juni 1922.
53 C. Pothuis-Smit, Drie novemberdagen (Amsterdam s.d.); L.A. Aarsen-Jansen, Schijn
en werkelijkheid (Amsterdam s.d.); J. Kuiper, Twee zusters (Amsterdam 1935).
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aan politieke belangstelling direct afhaken. Als vrouwen al de krant lazen,
dan bleef hun blik hangen bij advertenties en het feuilleton, politieke
stukken lazen ze niet, aldus een pamflet van de socialistische
vrouwenclubs.54
De ‘speciale’ behandeling van de vrouwelijke kiezer – soms
aangesproken als ‘kiezeres’ – maakt duidelijk dat de standaardpropaganda
hoofdzakelijk op mannen was gericht en voor vrouwen minder geschikt
werd geacht.55 Voor materiële zaken, toch de kern van het socialisme, waren
vrouwen immers minder vatbaar, zo meenden althans de socialisten. Het
kwam daarom zelden voor dat vrouwen in socialistische propaganda als
arbeiders werden aangesproken. Hoewel genoeg vrouwen beschikten over
(deeltijd)banen, koos de SDAP ervoor ze tot de arbeidersklasse te rekenen
omdat ze vrouwen van arbeiders waren: arbeidersvrouwen dus, niet
arbeidsters. Vrouwen ontleenden hun plaats in de socialistische
gemeenschap aan hun taak om hun kinderen op te voeden tot politiek
bewuste socialisten.56
Vanwege dit veronderstelde gebrek aan belangstelling voor materiële
zaken benadrukte A. Gerhard in een redevoering uit de campagne van 1922
dat de SDAP ook immateriële vraagstukken op de agenda had, zoals
ontwapening: ‘De zwaarste slag (…) die aan het militarisme is toegebracht
(…) is het feit, dat de vrouw aan de verkiezingen deelneemt. De vrouw zal,
uithoofde van haar vrouw-zijn, veel onverbiddelijker, veel scherper gaan
optreden tegen het militarisme.’ 57 Vrouwen werden in dergelijke
socialistische verkiezingspropaganda vooral als moeder aangesproken en er
werd hierbij zonder meer op het gevoel ingespeeld. In een pamflet met de
titel ‘De stem der moeder’ hield A.B. Kleerekoper, een van de bekwaamste
IISG, Archief SDAP-Groningen, inv.n r. 65. De Vrouwen en de Verkiezingen.
Politieke samenspraak tusschen twee vrouwen, p amflet, Bond van So c.-Dem.
Vrouwenclubs te Amsterdam.
55 U. Jansz, ‘De vernieuwing in de SDAP en het vrouwenvraagstuk. Humanisme,
socialisme en demo cratie in het interbellum’ in: P. Derkx ed., Voor menselijkheid of
tegen godsdienst? Humanisme in Nederland, 1850–1960 (Hilversum 1998) 116-131: 120.
56 Een uitzondering wordt gevormd door de volgende bro chure: C. Pothuis -Smit,
Gij behoort bij ons! (Amsterdam 1925); J.C.H. Blom, ‘Een harmonisch gezin en
individuele ontplooiing. Enkele b eschouwingen over veranderende opvattingen
over de vrouw in Nederland sinds de jaren dertig’, BM GN 108 (1993) 28-50: 32-34;
IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2219. Aan het Ned erlandsch e volk, pamflet SDAP,
1933; Ibidem. Vrouwen, hoe lang zult ge nog in dit alles berusten?
57 ‘Onze eerste verkiezingsvergadering’, Het Volk, 24 mei 1922.
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propagandisten van de partij, vrouwen voor dat de kinderen die met hun
eigen bloed waren gevoed door het militarisme zouden worden geofferd ‘op
het veld van eer’. 58 Bij de stembus, zo stelden de sociaaldemocraten,
dienden de vrouwelijke kiezers daarom te handelen in het belang van hun
eigen kinderen: ‘kies de vrinden van je kind’.59 ‘Nu rondom ons de zonen
der moeders vallen als gras onder de zeis van den kapitalistischen Moord’
restte vrouwen geen andere keus dan zich achter de SDAP te scharen. 60 In
1933 verspreidde de SDAP een pamflet waarop een baby was afgebeeld met
op de achtergrond een angstaanjagend beeld van een hoofd met een
gasmasker. Op een ander pamflet was het gasmasker vervangen door een
skelet en had de baby een konijn in zijn hand ter verhoging van het
dramatische effect. In 1935 nam in Groot-Brittannië Labour deze beeldtaal
over: op haar poster kreeg de baby zelf een gasmasker op. De boodschap
bleef hetzelfde: oorlog vormde een dreiging voor kinderen en vrouwen
dienden daarom voor ontwapening te strijden aan de zijde van de
sociaaldemocraten.61
De aandacht die de partij aan de vrouwelijke kiezers besteedde
leverde niet het gewenste resultaat op: de SDAP verloor in 1922 twee zetels.
De confessionele partijen constateerden verheugd dat zij mede dankzij de
vrouwen negen zetels winst hadden geboekt. De sociaaldemocraten
probeerden het lek boven te krijgen. Teleurgesteld stelden partijactivisten
vast dat vrouwen ‘verkeerd’ hadden gestemd en daarom in het vervolg beter
‘ingelicht’ moesten worden over ‘hoe ze moeten stemmen’.62 Plannen om
bij alle lokale afdelingen een bestuurslid ‘vrouwenpropaganda’ aan te stellen

IISG, Archief SDAP-Groningen, inv.nr. 114. A.B. Kleerekoper, De stem der
moeder.
59 IISG, Archief SDAP-Groningen, inv.nr. 114. Voor moeder de vrouw. Uitgave
van de SDAP. No. 3. Dit pamflet werd in een oplage van 500.000 verspreid.
60 IISG, Archief SDAP-federatie Amsterdam, inv.nr. 328. Aan de Vrouwen der
Arbeidersklasse!, pamflet.
61 IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2219. Brengt gij uw kind’ren groot Voor den
verstikkingsdood? Zoo niet…stemt dan op rood!, pamflet SDAP, 1933; Ibidem,
Ontwapening. Besch erm uw kind. Stemt rood, SDAP, 1933; vgl. Laura Beers, Your
Britain. Media and the Making of the Labour Party (Cambridge, Mass en Londen 2010)
164.
62 IISG, Archief SDAP, inv.nr. 2198a. Verslag van de verkiezingscampagne van
1922, Termunten, november 1922.
58

84

De electorale cultuur van de sociaaldemocraten
liepen echter op niets uit. 63 Het kwam uiteindelijk toch vooral aan op de
vrouwenclubs die met beperkte middelen moesten proberen de vrouwen
voor zich te winnen. 64 Niettemin droeg de intrede van vrouwen in het
electoraat ook bij aan discussies binnen de partij over de omarming van
meer inclusieve noties als gemeenschap en volk in plaats van het toch sterk
op mannen gerichte klassenvertoog. Ook de door Banning en Vorrink
geïnspireerde ontwikkeling van een immateriële socialistische agenda in de
jaren dertig droeg aan een voorzichtige doorbreking van de sterk op
mannen gerichte socialistische cultuur bij.

Afb 1: Dit pamflet van de SDAP, ontworpen door A.J. Funke
Küpper, werd gebruikt in de campagne van 1933. Bron: IISG,
Archief SDAP, inv.nr. 2219.
IISG, Archief SDAP, inv.nr. 1762. Brief van d e Bond van So ciaal-Demo cratische
Vrouwenclubs aan de gewestelijke secretarissen, 24 juli 1926.
64 IISG, Archief van d e Bond van So ciaal-Demo cratische Vrouwen clubs, inv.nr. 37.
Plan voor de propaganda onder de vrouwen in den komende winter. [1928]; ibidem,
Aan de clubs. Vrouwen-propagandadag op 3 juli a.s. [1933].
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Conclusie
De SDAP ondernam in het interbellum pogingen om haar achterban met
nieuwe groepen kiezers uit te breiden. Van een puur defensieve strategie,
gericht op behoud van de ‘eigen’ arbeidersachterban was geen sprake. In het
zuiden gingen de sociaaldemocraten, de religieuze retoriek niet schuwend,
op jacht naar de stem van confessionele arbeiders. In de jaren dertig
kwamen ook groepen die zichzelf niet tot de arbeidersklasse rekenden, zoals
ambtenaren en middenstanders, nadrukkelijk in beeld. Vrouwen werden als
aparte groep binnen het electoraat benaderd met een boodschap die sterk
afweek van de ‘standaard’ op mannen gerichte propaganda.
Binnen de partij bestond veel discussie over de wijze waarop de partij
deze nieuwe groepen kiezers aan zich moest proberen te binden. Hoewel
het klassenvertoog niet verdween, sloeg de partij met termen als
‘volksgemeenschap’ in de jaren dertig wel een nieuwe, meer inclusieve toon
aan. De sociaaldemocraten bleven niettemin worstelen met de verhouding
tussen ideologie en electorale strategie. Het revolutiestreven werd dan wel
afgezworen en het marxistische gedachtengoed afgezwakt, toch bleef de
SDAP en ook haar naoorlogse opvolger, de Partij van de Arbeid, zichzelf
primair zien en positioneren als arbeiderspartij. Vanuit deze positie w erden
pogingen ondernomen om nieuwe groepen kiezers aan te spreken. De
benadering van vrouwelijke kiezers is hiervan een goed voorbeeld: de
(mannelijke) arbeiders bleven de kern van de beweging vormen.
Middenstanders op hun beurt kregen te horen dat zij in feite ook tot de
arbeidersklasse behoorden en daarom de SDAP dienden te steunen. 65 Van
het fundamenteel heruitvinden van de partij als volkspartij was geen sprake.
De in de Tweede Wereldoorlog opgerichte Nederlandse Volksbeweging
(NVB) ondernam wel pogingen hiertoe en met de oprichting van de Partij
van de Arbeid leken stappen in deze richting gezet te worden. Afgeschrikt
door de socialistische ideologie waaraan de PvdA wilde vasthouden,
besloten de meeste katholieken die zich bij de NVB hadden aangesloten

Harm K aal, ‘Reconstru cting Post-War Political Communities. Class, Religion and
Political Identity Formation in the Neth erlands, 1945-68’ in: Harm Kaal en Stefan
Couperus ed., (Re)Constructing Communities in Europe, 1918-1968. Senses of Belonging
Below, Beyond and Within the Nation-State (Londen en New York 2017) 217-237.
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echter niet met de PvdA mee te gaan.66 Net als voor de SDAP zou het ook
voor de PvdA een worsteling zijn om zowel de op religie gebaseerde
politieke gemeenschappen te doorbreken, als de eigen, op klasse
gefundeerde gemeenschap open te breken.67

M. de Keizer, De gijzelaars van St. Michielsgestel. Een eliteberaad in oorlogstijd (Alphen
aan den Rijn 1979); Jan Th.M. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse
Volksbeweging (NVB) (Deventer 1978).
67 Kaal, ‘Reconstructing Post-War Political Communities’.
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Drie decennia burgerparticipatie in Groningen: van
Verkeerscirculatieplan tot G1000
Gijs van Maanen
In Nederland en België zijn de afgelopen jaren tientallen ‘G1000’en’
georganiseerd. Een G1000 is een burgeroverleg waar burgers hun mening
over hun stad (of land) met elkaar bespreken om deze waar nodig te
verbeteren. Op 11 november 2011 vond de eerste G1000 plaats in Brussel.
De reden voor het organiseren van dit grote burgeroverleg was volgens het
evaluatierapport van de G1000 België het idee dat de Belgische democratie
toe was aan een grondige herziening. 1 Het land bevond zich in een
democratische crisis gekenmerkt door een politiek systeem dat werd
aangedreven door een door de media in stand gehouden ‘verkiezingskoorts’,
zo werd althans betoogd in het Manifest van de Belgische G1000organisatie dat was gepubliceerd in enkele nationale kranten. In plaats van
bezig te zijn met het besturen van het land, waren politici voornamelijk
bezig met het zich zo goed mogelijk presenteren voor de aankomende
verkiezing. 2 Een oplossing voor dit probleem werd door de G1000organisatie gezocht in het idee van deliberatieve democratie. De theorie van
de deliberatieve democratie legt uit op wat voor wijze het beste (lees:
democratisch meest legitieme) collectieve keuzes kunnen worden gemaakt.
In het kort gaat het in een deliberatieve democratie om het op een zo vrij en
eerlijk mogelijke wijze bij elkaar brengen van belanghebbenden en deze met
elkaar in gesprek brengen over onderwerpen die zij zelf aandragen. De
G1000 was een manier om de theorie van deliberatieve democratie in de
praktijk te brengen. De motivatie voor het organiseren van de G1000 was
dan ook politiek van aard: er was volgens sommigen iets grondig mis met de
manier waarop de politieke instituties waren ingericht en de G1000 zou een
manier kunnen zijn om op een andere wijze collectief besluiten te nemen.
Het idee van de G1000 bereikte ook de in Amersfoort werkzame
Harm van Dijk. Van Dijk was het eens met Van Reybroucks idee dat de
democratie gebrekkig functioneert. Over Van Reybroucks oplossing voor
dit probleem (nieuwe, op deliberatieve democratie gestoelde, instituties) was
C. Bell e.a., G1000 Eindrapport: Democratisch e Innovatie in de Praktijk (z.p.
2012).
2 Zie ook Van Reyb roucks later verschen en boek: D. Van Reyb rouck, Tegen
verkiezingen (Amsterdam 2015).
1
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hij minder positief. Van Dijk wilde voorkomen dat de oude politieke
structuren waarin ambtenaren en vastgeroeste politici de dienst uitmaakten,
zouden worden ingeruild voor nieuwe ‘deliberatieve’ instituties die naar zijn
verwachting binnen de kortste keren op dezelfde manier zouden
functioneren als de voorgaande instituties. In tegenstelling tot Van
Reybroucks focus op het implementeren van deliberatieve principes legde
Van Dijk de nadruk op het groepsgevoel en het proces van het bouwen van
een ‘constructieve’ cultuur tussen de deelnemers van het deliberatieve
evenement. Deze cultuur en het bijbehorende gevoel zouden ook na het
evenement aanwezig moeten blijven in de stad en een nieuwe wijze van
besluitvorming tot stand moeten brengen, onafhankelijk van bestaande
structuren en het liefste ook hun functie overnemend. Met andere woorden
zocht Van Dijk naar een volkomen nieuwe manier van besluitvorming om
zo een terugval in oude, schadelijke gewoonten te voorkomen.
De Amersfoortse G1000 was de eerste G1000 georganiseerd in
Nederland. Later zouden er ook G1000’en en andere vergelijkbare
bijeenkomsten worden georganiseerd in onder andere Uden, Amsterdam en
Groningen. Maar wat is een G1000 nu precies?
De methode G1000
De manier waarop een G1000 wordt georganiseerd verschilt van stad tot
stad. Soms worden naast ‘gewone’ burgers ook specifieke doelgroepen
(politici, kunstenaars) uitgenodigd om deel te nemen. Ook zijn er vele
verschillen aan te wijzen in de wijze waarop het overleg tussen deelnemers
wordt georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de rol van de vrijwilligers die
de gesprekken tussen de deelnemers in goede banen dienen te leiden. Is het
hun taak te fungeren als gespreksleider of als gespreksbegeleider? En, welke
taken en verantwoordelijkheden behoren dan bij de functie? Al met al zijn
er vele verschillende manieren denkbaar om een G1000 vorm te geven en
elke keuze die daaromtrent wordt gemaakt is indicatief voor de wijze
waarop het concept G1000 wordt geïnterpreteerd.
Een G1000 kan vanuit verschillende perspectieven worden
bestudeerd. In de eerste plaats kan worden gekeken naar de politiekfilosofische achtergrond van het idee zoals deze in 2011 was vastgelegd
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door David van Reybrouck en consorten. 3 Men kan hierbij denken aan
auteurs als Jürgen Habermas, John Dryzek, James Fishkin, Amy Gutmann
en Dennis Thompson.4 Een auteur als Habermas, bijvoorbeeld, presenteert
een ideaaltype democratie waarin het bereiken van onderling begrip door
middel van een proces van deliberatie centraal staat. Ook kan worden
gekeken naar hoe het idee zich verplaatste van Brussel naar Amersfoort en
via Amersfoort naar Groningen. 5 Vanuit een dergelijk perspectief wordt de
G1000 gezien als voorbeeld van een politiek gebruik dat zich op meerdere
locaties heeft voorgedaan en zich telkens heeft aangepast aan de specifieke
context waarin het ten uitvoer werd gebracht.6 In de derde plaats kan een
G1000 worden gezien als een vorm van burgerparticipatie voortkomend uit
een specifieke, politiek-historische context. In eerder onderzoek in het
kader van mijn masterscriptie geschiedenis keek ik vanuit al deze
verschillende invalshoeken naar de G1000 van Groningen. 7 Voor dit artikel
richt ik mij specifiek op de Groningse G1000 als historisch fenomeen en
vergelijk ik deze met vormen van burgerparticipatie in het verleden van de
stad zelf. Veel onderzoek naar op deliberatieve theorie gestoelde
evenementen besteedt weinig tot geen aandacht aan de historische
achtergrond van de evenementen in kwestie.8 Om dergelijke democratische
experimenten te doorgronden is echter kennis van de sociaal-politieke en
3 G1000, ‘Het manifest’. http://www.g1000.org/nl/manifest.php, geraadpleegd op
13 juli 2017.
4 J. S. Dryz ek, Foundations and Frontiers of Deliberative Governance (Oxfo rd 2010); J.
Habermas, Bet ween Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and
Democracy (Cambridge 1996); B. Ackerman en J. Fishkin, ‘Deliberation Day’, Journal
of Political Philosophy 10.2 (2002): 129-152; J. Fishkin, ‘Delib erative Polling:
Reflections on an Ideal Made Practical’ in: K. Newton en B. Geissel ed., Evaluating
Democratic Innovations : Curing the Democratic Malaise? (London 2012) 71-89; A.
Gutmann en D. Thompson, Why Deliberative Democracy? (Princeton, NJ 2004).
5 Er zijn G1000-bijeenkomsten door heel Nederland geo rganiseerd. Voor het
verkrijgen van een go ed begrip van de G1000 Groningen is h et voldoende om
kennis van d e in Amersfoort georganiseerde versie te hebben. Enkel de G1000
Amersfoort heeft als directe inspiratie gediend voor de G1000 Groningen.
6 Een theoretisch kader bij een dergelijke analyse is te vinden in H. te Velde,
‘Political Transfer’, European Review of History 12.2 (2005) 205-222.
7 G. van Maan en, Deliberative Democracy in the Netherlands (Masterscriptie
Geschiedenis Universiteit Leiden, Leiden 2016).
8 Zie bijvoo rbeeld: G. Boogaard en A. Michels ed., G1000. Ervaringen met burgertoppen
(Den Haag 2016).
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historische context onontbeerlijk. 9 Dit artikel tracht deze lacune in het
onderzoek naar de G1000 Groningen op te vullen. De leidende
onderzoeksvraag is hierbij als volgt: op welke wijze heeft de relatie tussen
burger en overheid in Groningen zich de laatste decennia ontwikkeld en wat
is de plaats van de G1000 in deze ontwikkeling?
Het artikel begint met een overzicht van de manier waarop de
Belgische G1000 georganiseerd door Van Reybrouck en de Amersfoortse
G1000 georganiseerd door Ham van Dijk tot stand kwamen. Dit vergroot
het begrip van het eigen karakter van de Groningse G1000, wat daarna
wordt toegelicht. Vervolgens worden enkele discussies behandelt die
illustreren op wat voor manier de relatie tussen overheid en burger in
Groningen door de jaren heen is veranderd. In de conclusie wordt uitgelegd
in hoeverre de G1000 Groningen in deze geschiedenis van
burgerparticipatie in Groningen past. Tot slot reflecteer ik daar ook op de
manier waarop mijn bevindingen zich verhouden tot recent onderzoek naar
burgerschap uitgevoerd door onder andere de Wetenschappelijke Raad voor
Regeringsbeleid, het Sociaal en Cultureel Planbureau, en de sociologe
Evelien Tonkens.
De G1000 Groningen
In een Tegenlicht-aflevering getiteld ‘We zijn het zat’ uitgezonden in maart
2014, vertelde Harm van Dijk over het grotendeels door hem opgezette
G1000-project in Amersfoort. 10 Marian van Voorn, woonachtig in
Groningen en op dat moment tijdelijk zonder baan, volgde de uitzending
aandachtig. 11 In haar voormalige werk hielp ze burgers in hun contact met
gemeenten. Een groot gedeelte van haar baan bestond uit het aansporen van
‘burgerkracht’ bij haar klanten, de capaciteit van burgers voor zichzelf op te
komen en hun leefomgeving naar eigen wens in te richten. Van Voorn
ondersteunde inwoners met het organiseren van collectieve projecten en
fungeerde daarin als een gids in het ingewikkelde web van wet- en
regelgeving. In haar werk kwam zij vaak dezelfde mensen tegen, namelijk de
mensen die al wel ongeveer wisten wat ze wilden en enkel een steuntje in de
Dryzek, Foundations and Frontiers, 176.
NPO, ‘We zijn het zat!’, https://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/30-032014/VPWON_1209793, geraadpleegd op 16 augustus 2017.
11 Van Maanen, Deliberative Democracy, 41-42.
9
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rug nodig hadden om hun plannen te verwezenlijken. Maar het idee van de
G1000 Amersfoort introduceerde de mogelijkheid om ook de burger te
bereiken die normaal niet komt opdagen bij de buurtvergadering en ook niet
geïnteresseerd is in de gemeente of de lokale politiek. Van Voorn vroeg zich
af waarom zoiets ook niet werd gedaan in Groningen.
Via via kwam ze in contact met Harm van Dijk, de organisator en
‘geestesvader’ van de G1000 Amersfoort. Voor zover dat nodig was,
overtuigde Van Dijk Van Voorn van het belang van het organiseren van een
G1000 voor haar stad. Op haar beurt lukte het Van Voorn een groep
vrienden, collega’s, studenten en vrienden van vrienden om zich heen te
verzamelen die ook wel wat in het idee zagen. Op advies van Van Dijk
besloot de groep ‘aanjagers’ een datum te prikken: 6 juni 2015 zou de
G1000 Groningen worden georganiseerd. Maar hoe deze G1000 precies
vorm zou moeten krijgen was op dat moment nog niet duidelijk. Dit blijkt
uit gesprekken met meerdere leden van de organisatie die ik heb gevoerd.12
Velen wezen op het belang van het bij elkaar brengen van een groep burgers
en deze met elkaar te laten praten. Anderen legden de nadruk op het begrip
burgerkracht, of het idee dat burgers moesten worden gestimuleerd zelf hun
leefomgeving te organiseren zonder hiervoor terug te vallen op de overheid.
Een minderheid sprak over de democratische en politieke doelen inherent
aan de G1000. De studente Nephtis Brandsma, verantwoordelijk voor de
wetenschappelijke onderbouwing van het project, was bijvoorbeeld meer
geïnteresseerd in een G1000 à la België: een radicale poging democratische
vernieuwing teweeg te brengen die in schril contrast stond met de
Nederlandse versie, die naar haar idee meer een methode was om op een
efficiënte wijze een grote groep vrijwilligers bij elkaar te brengen. 13
Het valt op dat in tegenstelling tot de Belgische en Amersfoortse
G1000, de organisatie van de G1000 Groningen minder bezig was met het
oplossen van structurele problemen in het democratische stelsel. Slechts een
kleine minderheid van de groep aanjagers was zich bewust van de
theoretische en historische achtergrond van de G1000 en nog minder
aanjagers zagen de G1000 als een oplossing voor een probleem binnen de
lokale democratie van Groningen. Over het algemeen was men zelfs best
tevreden met hoe het bestuur in de stad functioneerde. De organisatoren
van de G1000 schonken daarom niet expliciet aandacht aan de relatie van
de G1000 met de kwaliteit van de democratie in Groningen. Juist deze
12
13

Van Maanen, Deliberative Democracy.
Ibidem, 43, 54.

93

Gijs van Maanen
houding ten opzichte van het politieke spel is indicatief voor een andere,
nieuwe opvatting over democratie en burgerschap in de stad Groningen.
Burgerparticipatie in Groningen
Groningen is altijd al een rood bolwerk geweest waarin de Partij van de
Arbeid (PvdA) de dienst uitmaakte. Met de gemeenteraadsverkiezingen van
2014 kwam hier een einde aan. 14 In plaats van de PvdA is sindsdien
Democraten 66 (D66) met negen zetels de grootste fractie in de raad. Om
inzicht te krijgen in de relatie tussen burgers en lokale overheid in
Groningen, en de link met de in 2015 georganiseerde G1000, is het
verstandig terug te gaan naar de tijd van de jonge PvdA’ers Jacques Wallage
en Max van den Berg. Wallage en Van den Berg probeerden al sinds de
jaren zeventig de politieke cultuur van hun stad te veranderen door te
pleiten voor het ‘openen’ van het politieke bestuur voor de invloed van de
inwoners van Groningen, de Stadjers. Belangrijke momenten waarop deze
politieke strijd tussen ambtenaren, politici en burgers zich voltrok, zijn de
discussies die losbarstten wanneer de lokale overheid grote infrastructurele
plannen probeerde door te voeren in de stad. Aan de hand van enkele van
deze discussies en een overzicht van de wijze waarop burgers wel of niet bij
het doorvoeren van dergelijke plannen betrokken werden, kan een beeld
worden gevormd van de wijze waarop de relatie tussen de stad Groningen
en haar inwoners zich de laatste decennia heeft ontwikkeld en wat de plaats
van de G1000 daarin is.
Het Verkeerscirculatieplan
In november 1966 organiseerde de gemeente een informele bijeenkomst
waar verkeersexpert Henk M. Goudappel een lezing verzorgde voor de
gemeenteraad.15 Deze lezing was door de burgemeester gepresenteerd als
een vorm van publieke discussie ter bevordering van de kwaliteit van het
B. de Vries, ‘Politiek en b estuur in een stroomversnelling’ in M. Duijvendak en B.
de Vries ed., Stad van het Noorden: Groningen in de Twintigste Eeuw (Assen 2003) 399448: 401.
15 L. Hajema, De glazenwassers van het bestuur: lokale overheid, massamedia, burgers en
communicatie. Groningen in landelijk perspectief 1945-2001 (Assen 2001) 203.
14
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proces van besluitvorming omtrent de infrastructuur in de stad. Het plan
dat Goudappel presenteerde omvatte een radicale transformatie van de
Groningse binnenstad: wijken zouden moeten worden gesloopt om plaats te
maken voor autowegen. Naast deze lezing organiseerde de burgemeester
ook drie zogenaamde inspraakavonden waarop burgers hun mening over
het betreffende plan kwijt konden. Een stuk of honderd burgers maakte
hier vervolgens gebruik van. De Studiegroep Binnenstad mengde zich ook
in deze discussie. De Studiegroep was al enkele jaren eerder naar aanleiding
van een discussie over de sloop van concertzaal de Harmonie opgericht en
stelde zich doorgaans kritisch op ten aanzien van de plannen van de
gemeente. Ditmaal stelde de groep dat de binnenstad als geheel zou moeten
worden gezien en juist niet als individuele componenten, gescheiden door
kanalen en wegen. Op basis van de inbreng van individuele burgers en
verschillende belangengroepen publiceerde de gemeente een ietwat
gewijzigd verkeersplan in 1969, waarin de aanleg van wegen en de bouw van
nieuwe woningen nog steeds de sloop van grote delen van de oude
binnenstad vereiste.16
In het jaar 1970 was het voor het eerst niet meer verplicht in
Nederland om te gaan stemmen tijdens verkiezingen, wat leidde tot een
forse daling van het aantal mensen dat hun stem uitbracht. 17 De net
aangestelde fractieleider van de PvdA in Groningen, Jacques Wallage,
reageerde in zijn maidenspeech op deze daling: ‘Velen voelen dat zij geen
direct deel hebben aan ons publiek besluitvormingsproces. Ze zeggen ‘‘ze
zoeken het op het stadhuis maar uit’’, of ‘‘ons soort mensen heeft toch niets
te verliezen.’’’ 18 Wallages reflectie op de daling van het opkomstcijfer komt
overeen met de zorgen over het functioneren van de democratie zoals
gepresenteerd in het Belgische G1000-Manifest. Net als hedendaagse
theoretici over deliberatieve democratie dacht Wallage dat de oplossing voor
dit probleem moest worden gezocht in het openstellen van de gemeente
voor haar burgers. Onder andere pleitte Wallage voor publiek toegankelijke
vergaderingen, het toegankelijk maken van overheidsdocumentatie en het
op een begrijpelijke manier houden van discussies. Dit alles had als doel het
beter betrekken van burgers bij het maken van beleid voor de stad. Maar
P. Groote, ‘Van groot n aar klein en weer terug?’ in: M. Duijvendak en B. de Vries
ed., Stad van het Noorden: Groningen in de Twintigste Eeuw (Assen 2003) 353-398: 389;
Hajema, Glazenwassers, 206.
17 De Vries, ‘Politiek en bestuur’, 402-3.
18 Hajema, Glazenwassers, 208.
16
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misschien wel belangrijker voor Wallage op dat moment was dat hij het
college overtuigde om Goudappels plan uit te stellen.
Wethouder Van den Berg zag dit uitstel als een mogelijkheid om zijn
eigen ideeën over de vormgeving van de binnenstad te presenteren. 19 Voor
Van den Berg was het van groot belang om de ervaringen van de inwoners
van de stad mee te nemen in de desbetreffende besluitvorming. De ideeën
zoals te vinden in Goudappels Verkeerscirculatieplan waren in Van den Bergs
document onvindbaar en ook plannen als de bouw van een groot
universiteitscomplex in het noorden van de binnenstad werden door hem
aan de kant geschoven.20 Van den Bergs plan werd aanvankelijk afwijzend
ontvangen door zijn collega’s, maar hun reactie zou naar verloop van tijd
verzachten. Bovendien, de kern van zijn voorstel, het nadenken over
burgerschapsparticipatie, was door het college overgenomen in een
‘integrale beleidsvisie’. 21 In de toekomst zou de gemeente voor grote
infrastructurele problemen niet alleen door experts, maar ook door gewone
burgers van inbreng worden voorzien. Ook zouden plannen op basis van
inbreng van deze laatste groep nog gewijzigd moeten kunnen worden. Door
alle partijen in een vroeg stadium bij het proces te betrekken, hoopte het
college niet alleen geld te besparen, maar ook de kwaliteit van beslissingen
en de relatie tussen burger en overheid te verhogen.22 Volgens Luuk Hajema
vormde deze speciale ‘integrale’ manier van beleid voeren het hart van de
progressieve lokale politiek in Groningen vanaf de jaren zeventig.
Voorbeelden van dit beleid zijn het met regelmaat publiceren van
beleidsplannen, verantwoordingen daarvan door de gemeente en het
opzetten van een programma bestaande uit verschillende maatregelen om
de relatie tussen overheid en Stadjer te verbeteren.23
In de tussentijd stonden de plannen om de stad te vernieuwen nog
op een laag pitje. De gemeente besloot hier meer vaart achter te zetten en
op basis van het advies van hun eigen ‘stadsandragoog’ Roel Vos
Hajema, Glazenwassers, 209-10.
Ibidem, 209.
21 Ibidem, 234.
22 Ibidem, 235.
23 De Vries, ‘Politiek en bestuur’, 412. Ro el Vos werd betaald om de gemeenteraad
hieromtrent te adviseren. Op basis van onderzoek in vijftien buurten con cludeerde
hij onder andere dat het van belang was d at burgers en ambtena ren in
besluitvormingsprocessen elkaar vertrouwden. Veel van zijn aanbevelingen zijn
door het college overgenomen.
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presenteerde zij twee rapporten waarin data en bevindingen van Vos’
onderzoek waren meegenomen. 24 Het idee was dat burgers hun mening
konden geven over deze rapporten, wat resulteerde in een nieuwe versie in
1975, en na een tweede ronde een nog nieuwere versie in 1976. In de
tussentijd had Van den Berg een grote som geld van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat ontvangen om de binnenstad autovrij te maken, zoals
ook was voorgesteld in het originele plan van Goudappel. Hij was klaar met
de eindeloze discussies over de inhoud van de plannen en belandde in een
conflict met Vos die wilde wachten op de nieuwe inbreng van de burgers. 25
Na een heftig debat tussen Van den Berg en Vos koos het college
uiteindelijk voor zijn wethouder: er zou een busstation worden gebouwd
aan het Gedempte Zuiderdiep, er zouden enkele autovrije zones worden
ingesteld en er zou een snelweg rondom het centrum worden aangelegd. 26
Het duurde even maar de raad had een besluit genomen over de
inrichting van de ‘huiskamer’ van Groningen. Honderden ambtenaren
begonnen met de uitvoering van deze klus in de nacht van 18 op 19
september 1977. Verkeersstromen, fietspaden en busbanen werden die
nacht verplaatst en aangelegd. 27 Burgers die vast kwamen te zitten in de
verkeerschaos op de vrijdagochtend van de negentiende, kregen ter
compensatie bloemen aangereikt.28
Het Groninger Museum
In september van het jaar 1987 ontving de gemeente Groningen 25 miljoen
gulden van Gasunie, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de winning van
gas in de provincie.29 De gift was bedoeld om het imago van de noordelijke
provincie te verbeteren door middel van de bouw van een nieuw museum.
Voor de gemeente kwam het bedrag goed uit. Al meer dan twintig jaar wilde
men een nieuw museum bouwen en met deze gift was het eindelijk mogelijk
deze wens te realiseren. Ondertussen was Van den Berg opgevolgd door
Ypke Gietema. Het was Gietema’s taak een plan voor de bouw van het
Hajema, Glazenwassers, 252-253.
Ibidem, 256.
26 Groote, ‘Van groot naar klein’, 389; Hajema, Glazenwassers, 256.
27 De Vries, ‘Politiek en bestuur’, 414.
28 B. Hofman, De Vaart erin!: van Trekschuit tot Tram (Assen, 2010) 79.
29 De Vries, ‘Politiek en bestuur’, 422; Hajema, Glazenwassers, 267.
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museum te schrijven. Hij stelde voor een museum te bouwen op een eiland
in de zwaaikom van het Verbindingskanaal nabij het Hoofdstation en
overtuigde het college van zijn plan. Maar het college was niet de enige
belanghebbende partij en Gietema’s idee leidde tot een heftige, publieke
discussie. 30 De Groninger Gezinsbode betoogde bijvoorbeeld dat de beslissing
over de locatie al achter de schermen was gemaakt zonder mogelijkheid tot
inspraak. De krant had gelijk: de gemeente had niets gedaan om haar
plannen met de burgers te bespreken. Er was dan wel een debat over het
onderwerp, maar dat werd voornamelijk gevoerd in kranten en kroegen.
Nooit was daarbij een politicus formeel aanwezig.
Maar Gietema achtte overleg met burgers niet nodig: hij had
ondertussen al de nodige politieke steun voor zijn plan verzameld. Volgens
hem had een ‘open’ besluitvormingsproces niets te maken met participatie
of inspraak. ‘Openheid’ - in tegenstelling tot de manier waarop het begrip
werd begrepen door zijn voorgangers - had te maken met het openstellen
van de gemeente voor de markt in de vorm van bedrijven en
investeerders. 31 In overeenstemming met Gietema’s ideeën besloot de
gemeenteraad in november van dat jaar dat de zwaaikom inderdaad de
locatie zou worden voor het museum. Na deze eerste fase van het project
was de gemeente juridisch verplicht om een inspraakmoment te organiseren.
Deze ‘concessie’ bestond uit een advertentie in de krant waarin mensen
werden gevraagd naar hun mening over de bouwplannen. 32 Deze reacties
zouden vervolgens op twee openbare bijeenkomsten worden besproken.
Toch was het grootste besluit, de locatie van het museum, al genomen.
Gietema’s tegenzin om met burgers in gesprek te gaan, werd niet
gewaardeerd.
Enkele burgers geholpen door de Hanzehogeschool hielden twee
enquêtes om te peilen wat de inwoners van de stad van de plannen vonden.
Het resultaat was dat 60, respectievelijk 46 procent van de ondervraagden
tegen de bouw van het museum op de betreffende locatie waren. De
gemeente besloot het proces te versnellen en stemde in op een lichtelijk
gewijzigd plan voor de bouw in de zwaaikom in april 1989. Het proces was
beland in de derde en laatste fase, wat betekende dat er nog eenmaal door
de raad moest worden gestemd. Het lukte de raad niet dit te organiseren
voor de nieuwe verkiezingen van maart 1990. De PvdA verloor toen zeven
De Vries, ‘Politiek en bestuur’, 422.
Ibidem, 420; Hajema, Glazenwassers, 271-275.
32 Hajema, Glazenwassers, 300-304.
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zetels wat de positie van de raad in deze discussie niet ten goede kwam.33
Een lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) stelde zelfs
voor een referendum te organiseren over de bouw van het museum. De
directeur van het Museum vond dit geen goed idee: ‘Het is een
specialistische aangelegenheid. Vergelijk het eens met een dokter die zegt
dat ik eerst geopereerd moet worden. Waarop ik reageer met: ‘‘Dat kan je
nu wel zeggen, maar ik zal het eerst de buurt vragen.’’’ 34 Uiteindelijk bleek
de discussie over de bouwplannen verspilde moeite: de raad stemde in met
de bouw van het museum.
Noordzijde Grote Markt
Twee jaar na de opening van het nieuwe museum vond de gemeente van
Groningen het wel weer tijd voor een nieuw project: een renovatie van de
Grote Markt, zo’n vijfhonderd meter verwijderd van het nieuwe museum.35
De gebouwen gelegen aan de noordzijde van de Grote Markt waren aan een
grondige renovatie toe. Het probleem, helaas, was dat de grond waarop de
gebouwen stonden niet van de gemeente was. De gemeente trad in overleg
met de eigenaren van de grond (makelaars) die in ruil voor een
parkeergarage op de betreffende locatie met de gemeente wilden meewerken.
Zonder steun van deze groep was het voor de gemeente financieel niet
mogelijk met de renovatie te beginnen. Ondanks de decennialange poging
om de binnenstad geheel autovrij te maken ging de gemeente akkoord met
het voorstel, mits er parkeerplaatsen elders in het centrum zouden
verdwijnen.
In 1997 verscheen een studie naar de plannen die veel negatieve
reacties in de media teweeg bracht. Ook organiseerden burgers zich in de
belangengroep Geen Gat in de Grote Markt en stelde de Socialistische Partij
(SP) voor een referendum over het project te organiseren. Groningen had
ervaring met referenda: in 1994 stemden de Stadjers voor een beperkte
toegankelijkheid voor auto’s in het Noorderplantsoen. 36 De gemeente was
zich maar al te bewust van de invloed van een mogelijk referendum en
Hajema, Glazenwassers, 307.
Ibidem.
35 Groote, ‘Van groot naar klein’, 385; Hajema, Glazenwassers, 242.
36 De Vries, ‘Politiek en b estuur’, 437; Hajema, Glazen wassers, 329; Hofman, De vaart
erin!, 96.
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probeerde de belangen van burgers mee te nemen in haar beslissing door
het organiseren van een ‘inspraak enquête’ waarin 1600 inwoners een stem
konden uitbrengen op de verschillende onderdelen van het plan. De
enquête bevatte één idee en men kon stemmen over specifieke onderdelen
daarvan. 37 De resultaten waren divers. De ondervraagden waren positief
over het renoveren van gebouwen aan de noordzijde van de Grote Markt
(7,5/10), maar men was minder enthousiast over het plan van de
parkeergarage, dat een score ontving van 5,2/10.38
Het resultaat van de enquête was voor de gemeente geen reden om
het plan te herzien, of ermee te stoppen. Wel was het voor de gemeente van
groot belang om een referendum over de kwestie te voorkomen. Zoals
gezegd was het sinds 1994 mogelijk een referendum te organiseren in de
stad. Regelgeving rondom het organiseren van referenda verbood echter het
organiseren van een referendum over projecten die al een zekere startfase
voorbij waren. Dit noopte de gemeente haast te maken met haar plannen.
Tegelijkertijd was het wethouder Willem Schmink (PvdA) gelukt de
ondergrens van een juridisch valide resultaat van een referendum te
verhogen. Met andere woorden: hij veranderde de regels van het spel tijdens
het spel zelf. Na jaren praten met makelaars, investeerders, eigenaren en
architecten lukte het de gemeente in 2000 het Voorontwerp Stedenbouwkundig
plan te presenteren, dat als officieel startpunt van het project zou gaan
gelden.39 Geen Gat in de Markt riep direct op tot een referendum. Het lukte
de groep het benodigde aantal handtekeningen te verzamelen en het
referendum te organiseren op 21 februari 2001. Het resultaat: 56 procent
van het electoraat had gestemd en daarvan stemde 81 procent tegen de
plannen van het college. 40 De voorzitster van de PvdA en drie andere
raadsleden namen ontslag. Schmink negeerde het resultaat en bleef op zijn
post.

Hajema, Glazenwassers, 344.
In totaal werden er 1600 inwoners gevraagd naar hun m ening wat overeenkomst
met iets meer d an één pro cent van het electoraat van Groningen. Het aantal
mensen wat ook d aadwerkelijk participeerde lag rond de vijftig pro cent, wat de
representativiteit van het cijfer nog verder naar beneden haalde. Zie: Ibidem.
39 Hajema, Glazenwassers, 345.
40 De Vries, 'Politiek en bestuur in een stroomversnelling' 447; Hajema,
Glazenwassers, 348.
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Oostzijde Grote Markt
Vier maanden na het desastreuze resultaat van het referendum over de
noordzijde van de Grote Markt en tegelijkertijd met de ontwikkeling van
een ander prestigeproject van de gemeente (de bouw van een trambaan), 41
achtte de raad het tijd voor een nieuwe poging tot het renoveren van de
Grote Markt. Veertig geïnteresseerde Stadjers werden uitgenodigd om met
de gemeente in gesprek te gaan onder de titel ‘Forum Advies Grote Markt’
en werden daarbij ondersteund door de ambtelijke dienst Ruimtelijke
Ordening en Economische Zaken. Verschillende vergaderingen werden
georganiseerd, enquêtes werden gehouden en burgers konden zelfs
meedoen aan het project via het internet. Het leek erop dat de raad iets had
geleerd van haar voorgaande poging de Grote Markt te renoveren.42 Een
vroeg plan een muziektheater te bouwen werd snel van tafel geveegd en in
2004 presenteerden het Groninger Museum, het Noordelijk Scheepvaart
Museum en de Openbare Bibliotheek gezamenlijk het idee een ‘Huis voor
Informatie en Geschiedenis’, later het ‘Groninger Forum’, te gaan
bouwen.43 Het Forum zou een combinatie worden van bibliotheek, museum,
bioscoop en café. De gemeente was echter het vorige referendum niet
vergeten en wist dat dat enkel kon worden opgezet voorafgaand aan de
officiële start van het project. Schmink was zich hier van bewust en
publiceerde onverwachts een ruwe startnotitie gebaseerd op het plan
bedacht door de musea en de bibliotheek.44
Zoals te verwachten was de SP tegen dit plan en ging de partij aan de
slag met het vormen van een coalitie. Het feit dat Schminks plan niet
duidelijk was – wat er tegen zijn bemoeilijkte – en het feit dat de inwoners
van Groningen ook al waren opgeroepen om te stemmen in het EU

Tussen 1996 en 2012 is er in Groningen gediscussieerd over de bouw van een
trambaan door het centrum van de stad. De discussie en het geb rek aan steun voor
het plan leidde in 2012 tot de val van het college en de ondergang van het plan.
42 M. Boogers en P. Tops, Hoe het referendum werd “gewonnen”: een evaluatie van het
Groninger referendum van 29 juni 2005 (Dongen 2005) 15; B. Hofman, Grote Markt
Oostzijde: van oud stadshart tot nieuw bouwplan (Assen 2005) 63; J. R. Lunsing, De
besluitenguillotine: hoe het lokaal bestuur een referendum kan win nen (Den Haag 2008) 83.
43 Boogers en Tops, Hoe het referendum werd “gewonnen”, 25; Lunsing, De
besluitenguillotine, 82.
44 Boogers en Tops, Hoe het referendum werd “gewonnen”, 29.
41

101

Gijs van Maanen
referendum van 2005, maakte coalitievorming er niet makkelijker op. 45
Ondanks de betrekkelijke vaagheid van de startnotitie en de mogelijke
referendumvermoeidheid van de bevolking startte de partij met het
verzamelen van handtekeningen en overtuigde zij de Stadspartij om zich
hierbij aan te sluiten. 46 Maar in tegenstelling tot het voorgaande referendum,
lukte het de oppositie maar niet zich om te vormen tot een goed
functionerende eenheid.
Ondertussen zocht de PvdA contact met de Jonge Socialisten (JS) en
het Groninger Museum en verscheen ook een initiatief van Schmink zelf op
de voorgrond. Alle voorstanders van het plan zochten onafhankelijk van
elkaar een publiek en probeerden inwoners van hun standpunt te overtuigen.
De tegenstanders hadden het zwaar en konden niet op tegen het relatief
goed georganiseerde tegen-tegengeluid. De uitslag van het referendum
volgde in 2005: 38,6 procent van de inwoners van de stad had hun stem
uitgebracht waarvan er 46,6 procent tegen stemde en 53,4 procent voor. De
oppositie was niet geslaagd in het verkrijgen van een meerderheid en de
uitslag werd ongeldig verklaard. De gemeente had ‘gewonnen’ en kon
doorgaan met de ontwikkeling van het plan.
De daadwerkelijke start van het project werd echter geteisterd door
talloze tegenslagen. Een voorbeeld hiervan is de studentenvereniging
Vindicat die gehuisvest was aan de Grote Markt. De vereniging had het
voor elkaar gekregen dat de inhoud van hun sociëteit op de kosten van de
gemeente zou worden overgeplaatst in het nieuwe, nog te bouwen gebouw.
Uiteindelijk kon de renovatie van start gaan in 2011 en sinds 2014 bevinden
de leden van Vindicat, inclusief hun oude bar, zich in hun nieuwe gebouw.
Van het Forum zelf, de plaats waar de Stadjer onder het genot van een
drankje van een film kan gaan genieten, is op het moment van schrijven
alleen nog de betonkern gebouwd.
Conclusie
Wat kan nu worden gezegd over de verhouding tussen burgers en overheid
in Groningen de afgelopen drie decennia en wat is de plaats van de G1000
in deze geschiedenis? Op basis van bovenstaand historisch overzicht is het
in de eerste plaats goed om op te merken dat discussies over de kwaliteit
45
46

Ibidem, 38-39.
Ibidem, 30; Lunsing, De besluitenguillotine, 85.
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van democratische instituties al sinds de jaren zeventig in Groningen
worden gevoerd. Wallage, bijvoorbeeld, sprak over dezelfde kloof tussen
politici en burgers waar tegenwoordig door auteurs als Mark Bovens en
Anchrit Wille over wordt geschreven. 47 Wallage is nooit gestopt met het
delen van zijn zorgen over de democratie en heeft door de jaren heen een
blijvende invloed uitgeoefend op de wijze waarop bestuurders in Groningen
functioneren.48
In de tweede plaats is de verandering in de houding van de lokale
overheid richting haar burgers opmerkelijk. De jaren zeventig werden
gekenmerkt door jonge politici die de lokale overheid van Groningen
probeerden te democratiseren door de nadruk te leggen op de openheid van
procedures en de mogelijkheid tot inspraak en participatie. In de jaren
negentig, toen Gietema de positie van Van den Berg overnam, kwam hier
een einde aan. De term openheid verloor haar democratische connotatie en
refereerde steeds meer naar de relatie van de gemeente met het bedrijfsleven.
De achterliggende houding ten opzichte van burgers in deze periode komt
overeen met wat in de literatuur het idee van ‘New Public Management’
(NPM) wordt genoemd. NPM kan worden omschreven als een
rationalisering van beleidsprocessen, waarin burgers worden gezien als
consumenten die moeten worden bediend en die niet weten wat ze zelf
eigenlijk wensen. 49 Omdat de burgers dat niet (goed) weten, is het dus ook
niet nodig of wenselijk om met hen daar uitgebreid over in gesprek te gaan.
Om de eerder genoemde directeur van het Groninger Museum te
parafraseren: net als dat een dokter geen deliberatief overleg pleegt met zijn
patiënt, hoeft een beleidsontwikkelaar ook niet te overleggen met de
mensen voor wie hij bouwt.
M. Bovens en A. Wille, Diplomademocratie: over de spanning tussen meritocratie en
democratie (Amsterdam 2011).
48 Als voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur sprak hij bijvoorb eeld op
een congres in april 2014 voor ambtenaren waarbij enkele bij de G1000 betrokken
ambtenaren aanwezig waren en waar hij zich expliciet afz ette tegen het idee van de
burger als consument. Zie: PlatformLPB, ‘Jacques Wallage op LPB Congres 2014’.
Https://www.youtube.com/watch?v=qH9LJxptkGU, geraadpleegd op 10 juni
2017.
49 L. Prachett, ‘New Fashions in Public Participation: Towards Greater
Democracy?’, Parliamentary Affairs 52.4 (1999) 616-633: 618; Wetenschappelijke
Raad voor Regeringsbeleid, Vertrouwen in burgers (Amsterdam 2012) 188; A. H. Boele
en P. Dekker, Burgermacht op eigen kracht?: een brede verkenning van ontwikkelingen in
burgerparticipatie, SCP-Publicatie 7 (Den Haag 2014) 24, 33.
47
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Ten derde is het interessant om te zien dat de implementatie van
democratische methoden niet noodzakelijk tot een verhoging van de
kwaliteit van democratische procedures hoeft te leiden. De genoemde
referenda zijn daar voorbeelden van. Hoewel een referendum idealiter een
methode is die het makkelijker moet maken voor burgers om hun mening
over een bepaalde zaak te geven, zagen we dat de methode eenvoudig kan
worden gekaapt door politici, ambtenaren, politieke partijen of andere
belangengroepen om deze vervolgens te transformeren in een
mediacampagne. Deze mediacampagnes stimuleerden niet alleen het
ontstaan van twee groepen burgers (voor versus tegen), maar van groter
belang: twee politieke groepen. In tegenstelling tot een vorm van inspraak in
een overheidsproject, werd het referendum een extra gelegenheid voor
politieke partijen om zichzelf aan de inwoners van Groningen te
presenteren. De besproken referenda hielden met andere woorden de door
Van Reybrouck geconstateerde verkiezingskoorts in stand.50
De initiatiefnemers van de G1000 Groningen lijken zich impliciet af
te zetten tegen de laatste twee ontwikkelingen. Ten eerste legt het
burgerschapsideaal, impliciet aanwezig in de wijze waarop de aanjagers hun
evenement hadden opgezet, de nadruk op de capaciteit van burgers om
onafhankelijk van het lokale bestuur hun leefomgeving te ontwikkelen. Het
ging hen niet zozeer om een verandering van de wijze waarop op lokaal
niveau politiek werd bedreven, maar meer om een versterking van de
capaciteit van inwoners om zelf dingen te organiseren zonder hiervoor
afhankelijk te zijn van de steun van de gemeente.51 In dat opzicht verschilt
de G1000 Groningen van de G1000 België en ook van de G1000
Amersfoort. De G1000 België was expliciet gericht op het veranderen van
politieke instituties en wet- en regelgeving. De G1000 Amersfoort richtte
zich minder op het ontwerpen van nieuwe politieke instituties maar deelde
wel Van Reybroucks analyse over de problemen van conventionele,
Zie hiervoor: Van Reybrouck, Tegen verkiezingen, 21-22.
Al sluiten sommige aanjagers een dergelijke wijziging van politiek bedrijven ook
niet uit. Wieke Paulusma, als aanjager verbonden aan de G1000 en tegelijkertijd
raadslid (D66) introdu ceerde h et idee van een ‘cooperative council’ in Groningen. In dit
uit Groot-Brittannië afkomstige idee gaat h et om het laten samenkomen van
burgers en raadsleden door op willekeurige wijz e burgers uit te kiez en die tijdelijk
zitting nemen in de gemeenteraad of ambtelijke commissies. Zie: Van Maan en,
Deliberative Democracy, 51; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Raadslid in de Doe-Democratie (Den Haag z.d.)
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democratische instituties. De G1000 Groningen lijkt Van Dijks aanpak en
nadruk op gemeenschapszin en burgerkracht over te hebben genomen,
maar bekommerde zich minder om het mogelijk disfunctioneren van de
Groningse lokale, politieke instituties.
In tegenstelling tot de verwachting van burgers dat de overheid hun
problemen oplost, en de aanname van de overheid dat burgers ook wensen
dat zij hun problemen oplost, probeerden de aanjagers de
verwachtingspatronen van beide partijen aan de kaak te stellen door de
nadruk te leggen op een ideaal van onafhankelijk burgerschap.52 De ideale
burger is volgens de G1000-organisatoren zelfredzaam en kan op informele
wijze en in overleg met andere inwoners vorm geven aan zijn of haar
leefomgeving zonder daarbij in een politieke strijd met het lokale bestuur te
belanden. Op haar beurt dient de overheid de burger daar de ruimte voor te
geven. Deze relatie tussen burger en overheid wordt door Evelien Tonkens
bestempeld als een onderdeel van een ‘Montessori democratie’. 53 Vanuit het
perspectief van de overheid ligt de nadruk op het loslaten van burgers en
hun de vrijheid geven hun leefomgeving vorm te geven. De overheid biedt
nog steeds een verzameling diensten aan, maar verwacht wel dat burgers,
indien nodig, het initiatief nemen.54
Concluderend kan worden gesteld dat de G1000 Groningen niet het
eerste initiatief ter bevordering van inspraak en participatie in Groningen is
geweest. Al sinds de jaren zeventig proberen politici en ambtenaren de
burger meer en beter bij beleidsprocessen te betrekken. Het
burgerschapsideaal dat impliciet aanwezig was in de G1000 Groningen
verschilt echter wel van het type burgerschap dat eerder in Groningen en de
andere twee G1000’en werd gestimuleerd. In plaats van een burger die actief
Dit idee komt overeen met wat door Adriana Bo ele en Paul Dekker wordt
omschreven als ‘zelfredzaam burgerschap’ en w at zij contrasteren met
‘beleidsbeïnvloed end burgersch ap’. De eerste vo rm van burgersch ap benadrukt h et
onafhankelijke karakter van de burger en een voorbeeld hiervan is h et gezamenlijk
draaiende houden van een collectieve voorziening. De tweed e vorm van
burgerschap gaat over pogingen van burgers beleid te beïnvloed en en een
voorbeeld daarvan is het organiseren van een referendum. Zie: A. Boele en P.
Dekker, Burgermacht op eigen kracht?, 11.
53 E. Tonkens e.a., Montessoridemocratie: spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale
politiek (Amsterdam 2015).
54 E. Tonkens, ‘Waarom actief burgerschap?’ in: E. Tonkens en M. van Giersbergen
ed., Tussen Onderschatten en overvragen: actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk
(Amsterdam 2009) 7-23: 15-16.
52
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betrokken was bij de bestuurlijk-politieke besluitvormingsprocedures van de
stad Groningen, legt de G1000 Groningen vooral de nadruk op het
onafhankelijke karakter van burgerschap. In dat opzicht zat Brandsma er
niet ver naast, toen zij opmerkte dat de G1000 Groningen meer een manier
was om een groep betrokken vrijwilligers bij elkaar te brengen en dat het in
mindere mate een vorm van kritiek was op het functioneren van de
democratie.
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Recensie
Carla van Baalen en Alexander van Kessel ed., Kabinetsformaties 19772012 (Boom, Amsterdam, 2016; 680 pp.) ISBN 978 94 6105 466 1;
€27,90.

‘Het fascinerende proces van machtsvorming, dat zich afspeelt tussen het
bekend worden van de verkiezingsuitslag en het aantreden van het nieuwe
kabinet’, zo omschrijven Carla van Baalen en Alexander van Kessel het
centrale onderwerp van hun studie.1 De twee eindredacteuren van
Kabinetsformaties 1977-2012 zijn net als de overige acht auteurs werkzaam bij
het in Nijmegen gevestigde Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
(CPG). Zij voeren hun werk aan als een vervolg op twee eerder verschenen
boeken van CPG-medewerkers.2 In vijftien hoofdstukken, corresponderend
met het aantal kabinetsformaties tussen 1977 en 2012, wordt de lezer
ingewijd in één van de meest ondoorzichtige onderdelen van de
Nederlandse democratie. De overkoepelende vraag die men tracht te
beantwoorden draait om de zoektocht naar de factoren die van invloed zijn
op het verloop en de uitkomst van de kabinetsformatie.
De procedurele aspecten en het historisch kader van de formatie
komen weliswaar aan de orde in een zeer bondige inleiding, maar de auteurs
hadden zich hier wat meer ruimte mogen gunnen. Zij gebruiken de inleiding
nu voornamelijk om de verschillende invalshoeken van het onderzoek
uiteen te zetten. De politiek-maatschappelijke en economische context
ontbreken uiteraard niet en er wordt ook gekeken naar de wisselwerking
tussen enerzijds de onderhandelaars en anderzijds de fractie, partij en
achterban. Veel aandacht gaat bovendien uit naar het daadwerkelijke
verloop van de onderhandelingen, de persoonlijke verhoudingen tussen de
hoofdrolspelers, de wijze waarop men verantwoording aflegt, de
veranderende positie van de koningin en de invloed van de media.
Wat volgt is een vrij gedetailleerde, zo nu en dan zelfs minutieus
gereconstrueerde reis door vijfendertig jaar formatiegeschiedenis. De
historische distantie maakte het de auteurs naar eigen zeggen mogelijk om –
met uitzondering van het laatste hoofdstuk over kabinet-Rutte II (2012) –
betrokken politici zover te krijgen terug te blikken op hun ervaringen. Naast
deze circa vijftig interviews werden ook de notulen van de vergaderingen
C. van Baalen en A. van Kessel ed., Kabinetsformaties 1977-2012 (Amsterdam 2016)
8.
2 F. Duynstee, De kabinetsformaties 1946-1965 (Deventer 1966). P. Maas,
Kabinetsformaties 1959-1973 (Den Haag 1983).
1

107

Recensie
van de Eerste en Tweede Kamer, kranten- en tijdschriftartikelen, televisieuitzendingen, (dagboek)notities van politici en archieven van zowel politieke
partijen als ministeries gebruikt als primair bronmateriaal. In combinatie
met de indrukwekkende hoeveelheid secundaire literatuur levert het de
auteurs een degelijke fundering op voor een overzichtswerk van deze
omvang.
Enigszins opvallend is echter de afwezigheid van kritische evaluatie
van vooral de dagboeken, notities en interviews. Te meer omdat de indruk
gewekt wordt dat sluwe onderhandelingstactieken, prestige en
profileringsdrang, maar ook onenigheid binnen de fracties voortdurend
terugkerende elementen zijn. Voor betrokkenen bij de formaties van de
kabinetten-Van Agt (1977, 1981, 1982), -Lubbers (1982, 1986, 1989) en Kok (1994, 1998) is het Binnenhof geen dagelijkse realiteit meer.
Logischerwijs zijn zij eerder geneigd open kaart te spelen dan de
vormgevers van de kabinetten-Balkenende (2002, 2003, 2006, 2007) en Rutte (2010, 2012), van wie velen nog politiek actief zijn. Het zal meer
ruimtegebrek dan onwil zijn geweest dat de schrijvers zich beperkten tot de
voornamelijk descriptieve wijze waarop men nu gebruik maakt van deze
bronnen.
Het organische proces van formeren – ‘een plant groeit niet door aan
zijn bladeren te trekken’, aldus informateur De Koning in 1986 – krijgt in
ieder hoofdstuk op dezelfde wijze gestalte.3 De opzet volgt namelijk het
chronologische verloop van de formatie met de directe aanloop naar de
verkiezingen en de aansluitende consultatieronde(s) bij de koningin, het
verkennen, informeren, onderhandelen en formeren als terugkerende
elementen. Het biedt de lezer voldoende houvast en dat is geen overbodige
luxe. Zo neemt de analyse van ‘de moeder aller formaties’, die van kabinetVan Agt I, maar liefst zeventig pagina’s in beslag en ook het hoe en waarom
van kabinet-Rutte I vergt een lange adem.4 Het risico om door de bomen
het zicht op het formatiebos te verliezen is aanwezig, maar de vindingrijke
wijze waarop de auteurs het proces uit diverse invalshoeken blijven
belichten, behoedt de lezer voor deze valkuil en houdt de aandacht vast.
Bovendien maakt deze benadering het mogelijk om de opeenvolgende fases
van verschillende formaties met elkaar te vergelijken.
Door formaties te historiseren leveren de auteurs een belangrijke
3
4

Van Baalen en Van Kessel, Kabinetsformaties, 172.
Ibidem, 11.
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bijdrage aan het debat over de politieke cultuur in Nederland. Hoewel
drieënhalf jaar formeren op vijfendertig jaar parlementaire geschiedenis kort
lijkt, is het resultaat van de formatie van doorslaggevend belang voor de
aansluitende regeerperiode. Door dit cruciale proces van machtsvorming
centraal te stellen, maken de schrijvers niet alleen beter inzichtelijk welke
factoren hierop van invloed zijn, maar laten ze ook zien hoe de politieke
cultuur zich door de jaren heen ontwikkelde. Deze werkwijze – de auteurs
spreken zelf van empirisch onderzoek – maakt op treffende wijze duidelijk
hoe persoonlijke verhoudingen en de onderlinge chemie of de afwezigheid
daarvan vaak van doorslaggevend belang waren. Zo wordt informateur De
Gaay Fortman aangehaald, die al in 1981 concludeerde dat de
onderhandelaars niet alleen worden geleid ‘door hun beginselen en politieke
overtuigingen, maar ook door hun driften, hun sympathieën, hun ambities
en hun behoefte aan erkenning’.5 Hij doelde in eerste instantie op de uiterst
moeizame relatie tussen CDA- en PvdA-leiders Van Agt en Den Uyl, maar
het blijkt een tijdloze conclusie.
Ook onenigheid binnen fracties leverde regelmatig grote spanningen
op. De confessionele fusie van KVP, CHU en ARP in 1980 resulterend in
het CDA is het meest sprekende voorbeeld dat aan de orde komt. De
botsende confessionele bloedgroepen doen een gefrustreerde
fractiemedewerker verzuchten dat ‘in plaats van zich te bekommeren om de
vraag, hoe dertien miljoen mensen bestuurd moeten worden, ons
leiderscollectief liever discussie voert over de vraag, wie de eerste is in het
Koninkrijk der Hemelen.’6 Frictie was niet voorbehouden aan de
confessionelen; zo wordt beschreven hoe de LPF na een stormachtige
entree in 2002 net zo snel weer ten onder ging aan de sterk uiteenlopende
interpretaties van Fortuyns gedachtegoed. Zijn conservatief-populistische
ideeën brachten enkele jaren later ook ideologische twisten op gang binnen
de VVD. Deze verdeeldheid werd in 2006 onmiddellijk afgestraft door het
electoraat. Dit is illustratief voor de interactie tussen kiezer en gekozene in
de Nederlandse democratie. Dat lijkt een al te makkelijk cliché, maar de
wijze waarop de auteurs deze dynamiek analyseren doet nooit achterhaald of
voor de hand liggend aan.
Deze wisselwerking tussen de politieke elite enerzijds en de bevolking
anderzijds wordt, naast verkiezingen, grotendeels gefaciliteerd door de
5
6

Van Baalen en Van Kessel, Kabinetsformaties, 541.
Ibidem, 24.
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media. De analyse van dit fenomeen is één van de sterkst uitgewerkte
onderdelen van het boek en bewijst dat de media niet alleen het publiek
beïnvloeden, maar ook een niet mis te verstane rol spelen in
formatieonderhandelingen. Politici trekken zich de berichtgeving aan en
proberen deze regelmatig naar hun hand te zetten. De veelvuldig gebruikte
strategie van informatie lekken is alom bekend, hoe dit nadelig doorwerkt in
het onderlinge vertrouwen van de onderhandelaars veel minder. De
reconstructie van de onderhandelingen aan de hand van (niet eerder
gebruikt) archiefmateriaal en interviews levert op dit punt een waardevolle
bijdrage aan het boek.
Een ander terugkerend element is het ongeduld van het publiek en
onder aanvoering van het altijd kritische journaille klinkt ook vaak de klacht
over de gebrekkige informatievoorziening door de onderhandelende
partijen. Soms is die klacht terecht, bijvoorbeeld als Kok in 1989 aan
nieuwsgierige journalisten onthult: ‘Ik heb vanavond op zijn verzoek een
uurtje met de heer Lubbers gepraat. Dat was ook niet onnuttig.’7 Platitudes
en nietszeggende uitspraken als deze zijn eerder regel dan uitzondering,
concluderen de auteurs, maar het is onderdeel van een duidelijke strategie
van geheimhouding. Een strategie die zijn vruchten afwerpt, maar in de
loop der jaren lastiger te handhaven blijkt.
De technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie
– van de snelle correspondentie per mail tot steeds geavanceerdere mobiele
telefoons en de komst van sociale media – zijn de formatiedynamiek steeds
heftiger gaan beïnvloeden. Zo was het CDA in 2003 voortdurend
onderhandelingspartner PvdA te snel af door het fractiebrede gebruik van
de BlackBerry, voorzag Halsema in 2010 haar achterban van updates
middels een Twitterspreekuur en hield Wilders in diezelfde periode op zijn
iPad het nieuws vanaf de onderhandelingstafel in de gaten. Voorbeelden die
illustreren hoe de invloed van de media steeds turbulenter wordt en zo
resulteert in een nog onvoorspelbaarder formatieproces.
Ze reflecteren ook de onrust in het politieke en maatschappelijke
klimaat van de eenentwintigste eeuw, zo stellen de auteurs in de
slotbeschouwing. Tussen 1977 en 2012 hadden onderhandelaars regelmatig
te maken met crises die hun weerslag hadden op de formatie. Onder andere
de Molukse treinkaping (1977), de moord op Pim Fortuyn (2002) en de
inval in Irak (2003) passeren de revue. De periode na de eeuwwisseling
7

Van Baalen en Van Kessel, Kabinetsformaties, 207.
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wordt echter vooral gekenmerkt door de verruwing van het debat en de
versplintering van het politieke landschap.
Het afsluitende hoofdstuk is in recapitulerend opzicht sterk, maar aan
toekomstperspectieven wagen de auteurs zich nauwelijks. De voornaamste
conclusie van het onderzoek naar de factoren die van invloed waren op de
formaties is dat chemie en onderling vertrouwen tussen onderhandelaars
een cruciale rol spelen in het formatieproces. Deze uitkomst kunnen de
auteurs in 680 pagina’s voldoende hard maken, bovendien voorzien zij de
lezer op weg daar naartoe van een enorme hoeveelheid
wetenswaardigheden. Voor een overzichtswerk van dit formaat is het
ontbreken van enkele bijlages met overzichtelijke weergave van
verkiezingsuitslagen, formatiedata en portefeuilleverdeling van de kabinetten
wel een groot gemis.
Het boek biedt voldoende aanknopingspunten voor verder
onderzoek. Zo kan vervolgonderzoek zich meer richten op de situatie
buiten de eigen landsgrenzen die ongetwijfeld ook haar neerslag had op het
formatieproces in Nederland. Daarnaast kan het boek dienen als
vertrekpunt voor nieuw transnationaal vergelijkend onderzoek naar het
proces van machtsvorming in moderne parlementaire democratieën.
Kortom, Kabinetsformaties 1977-2012 is niet vrij van onvolkomenheden, maar
de grondige analyse van de formaties van de afgelopen vijfendertig jaar
vormt absoluut een waardevolle bijdrage aan de kennis van de
machtsvorming binnen de parlementaire democratie en aan het debat over
de Nederlandse politieke cultuur.
Frank de Vries
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Dr. Ron de Jong (1960) studeerde Geschiedenis aan de Radboud
Universiteit en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het
proefschrift: Van standspolitiek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede
Kamer 1848-1887 (Verloren Hilversum 1999). De Jong is momenteel
onderzoeker bij de Kiesraad. Hij publiceerde in 2014 bij Boom Amsterdam
De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen (met Niels van Driel) en in 2011
bij Matrijs Verkiezingen op de kaart 1848-2010. Tweede Kamerverkiezingen vanuit
geografisch perspectief (met Henk van der Kolk en Gerrit Voerman).
Dr. Wim P.Th. de Jong (1982) is historicus en politiek filosoof. Hij is
gespecialiseerd in de geschiedenis van democratie en onderwijs in
Nederland, en doceert vanaf september 2017 aan de Universiteit Utrecht.
Begin 2017 verscheen Heer en Meester. Vrijheid van Onderwijs, 1917-2017, en in
2014 zijn proefschrift, Van wie is de burger? Omstreden democratie in Nederland,
1945-1985. Op dit moment richt hij zich op de verbinding van
democratisch burgerschap, consumptie en educatie.
Dr. Harm Kaal (1977) is sinds september 2009 als universitair docent
Politieke Geschiedenis werkzaam aan de Radboud Universiteit. Hij
promoveerde in 2008 aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over de
geschiedenis van het Amsterdamse stadsbestuur in het interbellum. Samen
met Ron de Jong en Gerrit Voerman (directeur/hoogleraar
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, RUG) werkt hij aan
een boek over de geschiedenis van de Nederlandse verkiezingscampagnes
dat in 2018 bij Amsterdam University Press zal verschijnen.
Gijs van Maanen MA (1991) studeerde Geschiedenis (2016) en Filosofie
van de Politieke Wetenschappen (2017) in Leiden. Zijn masterscriptie
geschiedenis schreef hij over de G1000 Groningen. Voor zijn masterscriptie
filosofie evalueerde hij de politieke relevantie van een filosofische stroming
genaamd ‘new materialism’. Daarnaast was hij onderzoeksassistent bij het
Instituut voor Wijsbegeerte en hielp hij dr. Thomas Fossen met zijn
onderzoek naar politieke legitimiteit. Tot slot schreef hij enkele bijdragen
voor online opinietijdschrift Defusie en sprak hij op een conferentie over
dierenrechten (ISVW, Leusden). Hij is geïnteresseerd in thema’s als
democratie, burgerschap, politieke ontologie en migratie.
Dr. Diederik Smit (1983) studeerde Moderne Politieke Geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2010 verbonden aan de vakgroep
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Vaderlandse Geschiedenis van de Universiteit Leiden. In 2015 promoveerde
hij op het proefschrift Het belang van het Binnenhof, twee eeuwen Haagse politiek,
huisvesting en herinnering. Ook werkte hij mee aan het recent verschenen
standaardwerk over de geschiedenis van de Tweede Kamer In dit huis. Twee
Eeuwen Tweede Kamer. Momenteel doet hij in het kader van het NWO-project
The persistence of civic identities in the Netherlands onderzoek naar provinciale
identiteit in Nederland in de periode 1748-1848.
Prof. Dr. Henk te Velde (1959) is hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis in
Leiden. Hij studeerde Geschiedenis in Groningen en werkte daar tot 2005
als hoogleraar Geschiedenis van de Politieke Cultuur. In zijn onderzoek
richt hij zich op de politieke geschiedenis van Nederland maar ook,
vergelijkenderwijs, van West-Europa. In 2018 verschijnt bij Berghahn,
Democracy in Modern Europe. A Conceptual History (ed. met Jussi Kurunmäki en
Jeppe Nevers). Onlangs verscheen bij Palgrave Organizing Democracy.
Reflections on the Rise of Political Organizations in the Nineteenth Century (ed. met
Maartje Janse) en eind 2015 publiceerde hij bij Prometheus Sprekende politiek.
Redenaars en hun publiek in de parlementaire gouden eeuw.
Frank A.F.H. de Vries BA (1993) volgt sinds 2016 de Research Master
History (Political Culture and National Identies) aan de Universiteit Leiden.
Eerder onderzocht hij in het kader van zijn bachelorscriptie de politieke
betrokkenheid van Leidse studenten in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Momenteel richt zijn onderzoek zich op de veranderingen in de
Nederlandse herinneringscultuur rondom de Holocaust.
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Januari 2018
Ruim vierenvijftig procent van de wereldbevolking woont tegenwoordig in
steden, waaronder de achtentwintig ‘megasteden’ die elk meer dan tien
miljoen mensen huisvesten. Deze getallen blijven alleen maar stijgen de
komende decennia. Noodzaak dus om van het verleden te leren: hoe maken
we de stad van de toekomst? Door de tijd heen varieerde het idee van de
ideale stad. Van rechte straten in een schaakbordpatroon, zoals in de
Romeinse koloniën, tot het utopische Nieuwe Bouwen van de modernisten,
terug te vinden in bijvoorbeeld de Bijlmermeer. De ideale stad botste echter
vaak met de grauwe realiteit; stadsmuren verstoorden het ideale
stratenpatroon en krakers trokken leegstaande gebouwen in als actie tegen
de woningnood. Moderniteit, in de vorm van grote nieuwe wegen en
nieuwbouwwijken, walste over oude wijkjes heen en sneed steden en
gemeenschappen doormidden. Kortom: geschiedenis, architectuur en
stedenbouwkunde ontmoeten elkaar in dit nummer van Leidschrift over de
‘ideale stad’.
Mei 2018
Nadat Noord-Korea afgelopen zomer opnieuw een kernproef heeft
uitgevoerd en een langeafstandsraket heeft afgevuurd over het noorden van
Japan, zijn er in het laatstgenoemde land stemmen opgegaan de Japanse
Zelfverdedigingstroepen ook inzetbaar te maken voor offensieve
oorlogsvoering. Deze breuk met het sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog gevoerde Japanse beleid, heeft de redactie van Leidschrift
geïnspireerd om de geschiedenis van ‘Japan en de buitenwereld’ nader onder
de loep te nemen. In dit nummer zullen wij ingaan op de geschiedenis van
Japan en zijn relatie tot andere mogendheden vanaf de vroegmoderne tijd,
met de nadruk op de verhoudingen tussen Japan en Nederland.
Onderwerpen als de handelspost Deshima, de Japanse Nederlandkunde en
de opleiding van Japanse marineofficieren in Nederland in de negentiende
eeuw zullen aan bod komen. Vooruitlopend op de grote tentoonstelling van
Naturalis over de beroemde Nederlands-Duitse natuurhistoricus Philipp
Franz Balthasar von Siebold in Japan in 2023 hoopt Leidschrift een frisse blik
te werpen op het historische debat over Japan en zijn verhouding tot de
buitenwereld.
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Eerder verschenen
De volgende uitgaven van Leidschrift zijn te verkrijgen. Prijzen zijn voor
gedrukte uitgaven. Nummers die alleen digitaal beschikbaar zijn kunnen
kosteloos worden gedownload van onze website. Bestellen kan via
www.leidschrift.nl, per e-mail naar redactie@leidschrift.nl of per post
(adresgegevens staan in het colofon).
Speciale uitgaven
1989
1990
2009

(nummers à € 1,00)
Geschiedenis buiten de perken. De waarde van de
geschiedwetenschap voor andere wetenschappen, politiek en
beleid en cultuur (digitaal)
Stigmatisering en strafrecht
The role of the state in The Great Divergence (digitaal)

Jaargang 1
1 (oktober 1984)
2 (januari 1985)
3 (mei 1985)

Arbeid (digitaal)
Discriminatie (digitaal)
Millenarisme: religie of sociaal protest? (digitaal)

Jaargang 2
4 (oktober 1985)
5 (januari 1986)
6 (mei 1986)

Martin L. King en het zwarte protest (digitaal)
Weimar (digitaal)
Indonesia, 1900-1958 (digitaal)

Jaargang 3
7 (november 1986)
8 (februari 1987)
9 (juni 1987)

De Spaanse Burgeroorlog (digitaal)
Mexico (digitaal)
Elites (digitaal)

Jaargang 4
1 (september 1987)
2 (april 1988)
3 (juni 1988)

Revolutie in Nederland (digitaal)
In dienst van de V.O.C. (digitaal)
Black culture in South Africa (digitaal)

Jaargang 5
1 (november 1988)
2 (maart 1989)
3 (juni 1989)

Katholieken in conflict 1919-1940 (digitaal)
Beelden van Rusland (digitaal)
Volk en boek 1450-1800 (digitaal)
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Jaargang 6
1 (december 1989)
2 (april 1990)
3 (augustus 1990)

Europese samenwerking. Een terugblik (digitaal)
Suriname: beeld van een onafhankelijke republiek
(digitaal)
De werkelijkheid achter vernis: zeventiende-eeuwse
schilderkunst (digitaal)

Jaargang 7
1 (december 1990)
2 (maart 1991)
3 (juni 1991)

(nummers à € 1,00)
Stad en platteland in pre-industrieel Europa (digitaal)
Historische musea
Nieuw zicht op de zuilen (digitaal)

Jaargang 8
1 (november 1991)

(nummers à € 1,00)
Het ontstaan van het moderne Midden-Oosten 1916-1946
(digitaal)
Nationale mythen (digitaal)
Techniek

2 (februari 1992)
3 (juni 1992)
Jaargang 9
1 (september 1992)
2 (maart 1993)
3 (juni 1993)
Jaargang 10
1 (januari 1994)
2 (juni 1994)
3 (november 1994)

Het Hollandse wonder. Handel en politiek in de
zeventiende eeuw (digitaal)
De vierde dimensie. Stedenbouw in historisch perspectief
(digitaal)
Staatsvorming in vroegmodern Europa (digitaal)
(nummers à € 1,00)
De grenzen van collaboratie
Politieke cultuur in post-koloniaal Afrika
In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord
(digitaal)

Jaargang 11
1 (april 1995)
2 (december 1995)
3 (maart 1996)

De natie benaderd (ditigaal)
Migratie en acceptatie (digitaal)
De donkerste Middeleeuwen (digitaal)

Jaargang 12
1 (september 1996)
2 (december 1996)

(nummers à € 1,00)
Leidse scripties
Eer en belediging (digitaal)
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3 (september 1997)

Reizen in de Middeleeuwen (digitaal)

Jaargang 13
1 (januari 1998)
2 (april 1998)
3 (juli 1998)

Staten en andere machtssystemen (digitaal)
The Republic’s money (digitaal)
Hollandse bodem (digitaal)

Jaargang 14
1 (december 1998)
2 (augustus 1999)
3 (oktober 1999)

Nederland omstreeks 1900 (digitaal)
Tijd en tijdsbeleving (digitaal)
Duitsland en Europa (digitaal)

Jaargang 15
1 (april 2000)
2 (september 2000)
3 (december 2000)
Jaargang 16
1 (april 2001)
2 (september 2001)
3 (december 2001)
Jaargang 17
1 (april 2002)
2 (september 2002)
3 (december 2002)
Jaargang 18
1 (april 2003)
2 (september 2003)
3 (december 2003)

Elites (digitaal)
Van Hanze tot metropool (digitaal)
Nederlands-Indië. Van handelskolonie tot imperium
(digitaal)
De Koude Oorlog. Zes terugblikken (digitaal)
Feest! Door de eeuwen heen (digitaal)
Een systeem onder spanning. De USSR onder Stalin en
Brezjnev (digitaal)
Mens sana in corpore sano? (digitaal)
Nederlanders en hun gezagsdragers. Politieke cultuur in
Nederland 1950-1990 (digitaal)
De maatschappij verbeeld in de kunst. Van Mozart tot
Saddam (digitaal)
American Century. De Amerikaanse buitenlandse politiek
1940-2003 (digitaal)
De maatschappij op stoom. Nieuwe trends in het onderzoek
naar de Industriële Revolutie (digitaal)
Het Rijk van het Midden. China en de buitenwereld
1500-2004 (digitaal)
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Jaargang 19
1 (april 2004)
2 (september 2004)
3 (december 2004)
Jaargang 20
1 (april 2005)
2 (september 2005)
3 (december 2005)
Jaargang 21
1 (april 2006)
2 (september 2006)
3 (december 2006)

Europa bevalt? De Europese integratie in historisch
perspectief, 1945-2004 (digitaal)
Gevallen steen. Dekolonisatie en Koude Oorlog in
Vietnam (digitaal)
De geschiedenis van het politieke denken (digitaal)
(nummers à € 3,50)
Religieus geweld vanaf de Oudheid tot in de Nieuwe Tijd
(digitaal)
Van kind tot burger. Onderwijs en volksopvoeding in
Nederland 1780-1920
Duitsland en de Eerste Wereldoorlog (digitaal)
Cultuur en natuur. Geschiedenis van de mens en zijn
leefomgeving (digitaal)
Van verovering tot onafhankelijkheid. De koloniale relatie
tussen Nederland en Nederlands-Indië (digitaal)
Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid
(digitaal)

Jaargang 22
1 (april 2007)
2 (september 2007)
3 (december 2007)

(nummers à € 5,00)
Organisatie en regulering van migratie in de nieuwe tijd
Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919
Helden des Vaderlands. Heldenverering in Nederland door
de eeuwen heen (digitaal)

Jaargang 23
1 (april 2008)

(nummers à € 5,00)
Historisch terrorisme. De ervaring met politiek geweld in de
moderne tijd
Dynamiek en stagnatie in de Republiek. Vroegmoderne
overlevingsstrategieën (digitaal)
Brood en spelen. Sport als kracht in de samenleving

2 (september 2008)
3 (december 2008)
Jaargang 24
1 (april 2009)

(nummers à € 5,00)
Empire and Resistance. Religious beliefs versus the ruling
power
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Eerder verschenen
2 (september 2009)
3 (december 2009)
Jaargang 25
1 (april 2010)
2 (september 2010)
3 (december 2010)
Jaargang 26
1 (april 2011)
2 (september 2011)
3 (december 2011)
Jaargang 27
1 (april 2012)
2 (september 2012)
3 (december 2012)
Jaargang 28
1 (april 2013)
2 (september 2013)
3 (december 2013)

Rusland en Europa. Westerse invloeden op Rusland
(digitaal)
Verleden in beeld. Geschiedenis en mythe in film
(nummers à € 7,50)
Een goede historicus. Negentiende-eeuwse idealen en
praktijken (digitaal)
Eendracht maakt macht. De rol van instituties voor
collectieve actie in de vroegmoderne samenleving
Priesters, prostituees en procreatie. Seksuele normen en
praktijken in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd
(nummers à € 7,50)
Vergeten verleden. Onderbelichte thema’s in de moderne
geschiedschrijving
Religieuze politiek. Nieuwe interpretaties van een modern
concept.
Een behouden vaart? De Nederlandse betrokkenheid bij
kaapvaart en piraterij
(nummers à € 7,50)
Aan het hof. Rivaliteit, legitimiteit en successiestrijd aan de
Euraziatische hoven, 1250-1750
Struggles of Democracy. Gaining influence and
representation in American politics
Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen
tot Jeruzalem
(nummers à € 7,50)
Onbekend maakt onbemind. Negatieve karakterschetsen in
de vroegmoderne tijd
Verraderlijke rijkdom. Economische crisis als historisch
fenomeen.
Trauma en nostalgie. Herinneringen aan ondemocratische
regimes
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Eerder verschenen
Jaargang 29
1 (april 2014)
2 (oktober 2014)
Jaargang 30
1 (januari 2015)
2 (mei 2015)
3 (oktober 2015)
Jaargang 31
1 (januari 2016)
2 (mei 2016)
3 (oktober 2016)
Jaargang 32
1 (januari 2017)
2 (mei 2017)

(nummers à € 9,00)
Identiteit door strijd. Migranten en minderheden ten tijde
van de Eerste Wereldoorlog.
Van bestraffing naar behandeling. Geestesziekten in de
moderne tijd.
(nummers à € 9,00)
De invloed van steppevolkeren. Mongools juk of Pax
Mongolica?
Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. De tweede feministische
golf.
Kennis is macht. Een geschiedenis van spionage en
inlichtingendiensten.
(nummers à € 9,00)
Herrezen uit de as. Representativiteit en receptie van
Pompeii en Herculaneum.
Helden en antihelden. De memory culture over
omstreden individuen.
Een beladen geschiedenis. De dekolonisatieoorlog in
Indonesië, 1945-1949.
(nummers à €9,00)
Verzonken en verheven. Plato’s Atlantis van klassieke
mythen tot nazi-utopie.
Binnen de gelederen. Krijgsmacht in de samenleving, 18001940.
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