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Liberalen zijn individualistisch ingesteld. Met partijorganisatie had-
den zij dan ook lange tijd weinig op.1 In 1848 was onder leiding van de 
liberale aartsvader Johan Rudolf Thor becke het parle men taire stel-
sel (gebaseerd op ministeriële verant woor delijkheid) en de directe ver-
kiezing van de Tweede Kamer (op basis van het beperkte census kies-
recht) ingevoerd. In dit stelsel van Thorbecke was voor partijen evenwel 
geen plaats. Naar klassiek-liberaal recept moest volgens hem de volks-
vertegen woor diger naar eigen inzicht handelen, ‘zonder eenigen band 
met de kiezers’.2 In theorie bleef dit ‘vrije mandaat’ bestaan, maar de 
praktijk was anders. In het parlement klon terden politieke geestver-
wanten langzamerhand samen tot ‘Kamerclubs’, het proto type van de 
fractie. In het land vorm  den zich lokale kiesverenigingen, die kandi-
daten selecteerden en deze bij het beperkte kiezerscorps aanbevolen. 
Gaandeweg bundelden zij hun krachten en zochten zij samen werking 
met gelijkgezinde parlementaire ver banden. Hieruit kwam de moder-
ne, hechte partijorganisatie tevoorschijn. De eerste was de arp in 1879, 
die een paar jaar later werd gevolgd door de zwakkere Sociaal-Democra-
tische Bond (sdb). De liberalen, die zich in het bijzonder door de con-
fessio nele partijvorming in de verdediging ge drukt voelden, richtten in 
1885 van de weerom stuit de Liberale Unie op. Haar hoofddoel stelling 
was ‘door alle geoorloofde middelen van voorlichting en samen werking 
den staatkundigen invloed der kerkelijke partijen te bestrijden en de 
toe passing der liberale beginselen te bevor deren’.3 Bij dit anticlerica-
lisme kwam al snel een sterke antisocialistische gezind heid; de liberale 
partijaffiches in de twintigste eeuw zouden hiervan getuigen — van het 
laatste overigens langer dan van het eerste.

Niet alleen in het politieke domein, maar ook in de maatschappij 
geraakten de liberalen tegen het einde van de negentiende eeuw enigs-
zins in de verdrukking. De dagen van hun staat kundige dominantie 
leken geteld, nu delen van de samen leving — protes tan ten,  socialisten, 
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katholieken — zich steeds meer organiseerden en op de deu ren van 
het Binnenhof bonkten om hun plaats op te eisen. Met de op gang 
komende verzuiling en de daarmee gepaard gaande verdeeldheid, 
 hadden de liberalen helemaal niets — de antithese tussen gelovigen en 
vrij zinnigen en de klassenstrijd tussen de bourgeoisie en de arbeiders 
wezen zij af.4 Het enige wat zij hiertegenover konden stel len was syn-
these, de gedachte van nationale een heid. ‘Voor confessionelen was de 
gemeen schap in de eerste plaats de geloofs ge meen schap, voor socia-
listen was het de rode familie, voor liberalen was het een vaag omlijnde 
nationale gemeenschap’, aldus historicus Henk te Velde.5 De monar-
chie en het Huis van Oranje werden een ‘politiek houvast’, met Konin-
ginnedag als sym bool van nationale eendracht.

In deze tijd van neergang en pessimisme zou het gesloten marche-
ren van de liberalen nog als pepmiddel hebben kunnen werken. In 
plaats van samengaan ge beurde echter het tegendeel: het liberalisme 
fragmenteerde en raakte organisatorisch langdurig verdeeld. Hoewel 
de Liberale Unie niet veel meer was dan een losse fede ratie van plaatse-
lijke kiesvereni gingen, waren al bij de oprichting de meer be hou den de 
kies vereni gin gen buiten het Unie ver band gebleven uit vrees voor ‘knel-
lende ban den’. Juist door de interne liberale onenigheid zag de Unie 
aanvankelijk af van het op stellen van een program. Naarmate zij zich 
echter concreter uitsprak over kies rechtuit brei ding en sociale wet -
geving, nam de tweespalt toe. Rond het midden van de jaren negentig 
verlieten behoudende ‘oud-liberalen’ de Unie, die uiteindelijk in 1906 
de Bond van Vrije Libe ralen (bvl) zouden oprichten.

Inmiddels ondervond de Liberale Unie ook van meer voor uit stre-
ven de zijde concurren tie. In 1892 was in Am ster dam de Radicale Bond 
gevormd, die invoe ring van het algemeen kiesrecht hoog in zijn vaan-
del had staan. In 1901 ging deze over wegend lokale partij samen met 
de voor uitstrevende oppositie in de Unie, die was opgestapt omdat zij 
meende dat de Unie zich veel sterker moest maken voor de uitbreiding 
van het kies recht. De Vrij zinnig-Democratische Bond (vdb), die de mal-
contenten verenigde, noemde zich na drukkelijk niet liberaal, omdat 
deze term te behoudzuchtig zou klin ken.6 De partij zamelde in 1911 
handtekeningen in voor de invoering van het algemeen kiesrecht voor 
mannen en vrouwen. Om aan dit petitionnement bekendheid te geven, 
maakte de schilder Martin Monnickendam (1874–1943) een plakkaat. 
Hierop staan een gewone man en vrouw afgebeeld die niet in staat zijn 
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invloed uit te oefenen op het landsbestuur: zij zijn geketend door de uit 
1896 daterende kieswet van Sam van Houten, die het kiesrecht tot een 
nogal arbitrair bepaalde groep — mannelijke — burgers beperkte. De 
sociaal-democraten organiseerden hun eigen actie, voor hen tekende 
Albert Hahn een affiche.

Ondanks hun onderlinge politieke verschillen werkten de vrijzin-
nige partijen wel samen bij de verkiezingen. Dat moesten zij ook wel, 
want in het vigerende dis trictenstelsel maakten hun kandidaten in 
nogal wat districten weinig kans als zij op eigen houtje in de Kamer 
probeerden te komen of tegen elkaar in het strijdperk traden. In 1905 
sloten de Liberale Unie en de vdb een stem busakkoord en in 1913 
deed de bvl ook mee in de zogeheten ‘Vrijzinnige Con centratie’. In de 
verkiezings cam pagnes bevalen de kiesver eni gingen hun kandidaten 
vooral in advertenties in de (liberale) dagbladen aan.

Door de grondwetsherziening van 1917 werd het staatkundige be-
stel ingrij pend gewijzigd. Bij de inrichting van de moderne parlemen-
taire democratie kreeg het opkomende partijwezen ruim baan. Het dis-
trictenstelsel, dat sterk op de persoon van de kandidaat georiënteerd 
was en een regionale inslag had, maakte plaats voor het stelsel van even-
redige vertegenwoordiging. Nederland was in de praktijk nu één groot 
kiesdistrict geworden. Dat kwam de invloed van de nationale partijen  
— bij wie meer en meer het monopolie op de kandidaatstelling was 
 komen te rusten — ten goede. De invoering van het algemeen kiesrecht 
(in 1918 voor mannen en in 1922 voor vrou wen) en de daar mee gepaard 
gaande massificatie van het politieke proces, droegen eveneens bij 
aan hun primaat. De gestage uitbreiding van het kiesrecht alsmede de 
bevol kingsgroei maakten de doelgroep van de politieke partijen steeds 
groter, hetgeen hen nood zaakte tot een voortdurende aanpassing van 
verkiezingsmiddelen en -methoden. Zo steeg het aantal kiesgerechtig-
den van 1,5 miljoen in 1918 naar 3,3 miljoen in 1922. In de jaren dertig 
was het aantal kiesgerechtigden ongeveer 4,5 miljoen. Na de Tweede 
Wereldoorlog groeide dit aantal uit van 5,3 miljoen in 1946 naar meer 
dan 12 miljoen in 2006.

In de strijd om de kiezersgunst maakte nu het verkiezingsaffiche 
zijn opwach ting. Met de stelselwijziging ging het in de politiek voort-
aan minder om personen en meer om partijen, en die pre sen teerden 
zich onder andere met posters aan het uitdij ende electoraat. Zeker 
in de jaren tussen de beide wereldoorlogen kozen zij daarbij als regel 

2, 3



19

voor ideologisch ge ïnspireerde, symbolische voorstellingen, die goed 
aansloten bij de steeds helderder vorm krijgende zuilen waarvan de 
partijen deel uitmaakten. De liberalen ontbeerden zo’n betekenisvol 
groepsverband; zij hadden de neiging om op hun affiches te refereren 
aan nationale symbolen.
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