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Ron de ]ong, Van Standspolitkk naur partijloyali- in de Kamer (conservatieven, liberalen, anti

teit. Vcrkiezingcn voor de Tweedc Kamer 1848-1887, revolutionairen en katholicken) naar natio-

dissertatie, Uitgevcrij Vcrloren, Hilversum 1999, 182 

pagina's. ISBN 90 65550 069 3 

Bij de huidige discussie binnen de partij over 

het a! dan niet invoeren van een gemengcl 

kiesstclsel - een combinatie van een (gema

tigd) districtenstelsel en hct stclsel van even

redige vertegenwoordiging zou men bijna uit 

het oog verliczen clat bij de Tweecle

Kamcrvcrkiezingen in clc periode 1848-1917 

ruime ervaring is opgcdaan met het clistric

tenste lse I. 

Uiteraarcl is er sinclsclien vecl veranclercl. De 

invoering van het stclscl van evenredige vcr

tegenwoorcliging in 1917 betekencle niet 

aileen het definitieve afscheid van het dis-

trictenstclscl: in clat jaar kwam tevens een 

einde aan hct censuskiesrecht. Het kiesrecht 

kwam sinds 1848 namelijk toe aan clat dec! 

van de meerdeJjarigc (mannelijke) bevolking 

dat aangeslagen werd voor het betalen van 

cen bcpaald bedrag aan clirecte belastingen 

(grondbelasting, personele belasting of 

patentbelasting) 

Van 1897 tot 1917 was er sprake van attribu

tief kiesrecht, waarbij onderscheid were! 

gemaakt tussen bcpaalcle 'uiterlijkc tekenen 

van maatschappelijke welstand' van (manne

lijke) kiczcrs: belastingkiczcrs, huurkiezers, 

loonkiezers, spaarbankkiezers en cxamenkie-

zers. 

De Amsterclamse promovendus R. de Jong 

beschrijft: in zijn clissertatie Van Standspolitiek 

naar partijloyulitcit cle verkiczingen voor de 

Twccde Kamer in de periocle 1848-1887 tegcn 

de achtcrgroncl van de overgang van de -

tamelijk los gcorganiseerde- politieke faeries 

naal opcrcrcndc kiesverenigingen en politie

ke partijcn. 

De auteur heeft gekozcn voor t'en interessan

te invalshoek: niet aileen is ecn aantal kwan

titatieve gcgcvens in het onderzoek opgeno

men; ook de vraag hoe in die periocle were! 

gedacht over representatic en over de relatie 

tussen kiczer en gekozene krijgt volop aan

dacht. 

In de periocle 1848 tot ongeveer 1870 was de 

zogenoemde stanclspolitiek dominant: hct 

lidmaatschap van de Tweedc Kamer was voor

bchouclen aan de hoogstc stanclen - niet 

aileen feitelijk, maar ook normaticf; stem

men op een kandidaat were\ ecrcler gezien als 

een vorm van 'persoonlijkc dicnstverlening 

aan een sociaal hager gcplaatste' clan 'het uit

drukken van een (politieke) overtuiging'. 

Voor partijvorming w;1s men toen nog 

beclucht. Dat zou lciclen tot het behartigen 

van deelbclangen en tot verclcclclheicl van de 

natie - ccn dcstijds nog sterk levcnd trauma, 

dat herinncrde aan cle diepe politieke en 

geografischt' tegenstellingcn tijclens cle 

Republiek en de Bataafse Tijd. De onafhanke

lijkheid van en het vertrouwcn in cle gekoze

nen was betrekkelijk groat, de zogenoemcle 

mandote-indepcndent controversy speelde nog 

nauwelijks een rol van bctekenis. 

De periode 1870-1887, die samenvalt met de 

neergang van de conservatievcn, de clomi

nantie van de liberalen en cle opkomst van cle 

antirevolutionairen en katholieken, brengt 

ccn kentering. De standspolitiek raakt over 

haar lwogtcpunt. De polarisatic tussen cle 

politieke stromingcn - vooral de antithese 

tusscn confessioneel en liberaal - neemt toe. 
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De opvattingen over representatie en ever de 

onafhankelijkheid van gekozenen wijzigen 

zich. Partijloyaliteit en soms ook de religieu

ze achtergrond van kandidaten werden 

belangrijker voor de stemkeuze. Kandidaten 

die zich min ofmeer onafhankelijk opstelden 

oflmn legitimatie vooral aan hun sociale sta

tus te danken hadden. moesten het in de 

stembusstrijd steeds vaker afleggen regen uit

gesproken partij poli tici. · Revolu tionaire · ver

kiezingsactiviteiten. zoals meetings, het toe

zenden van folders en een persoonlijke bena

dering van kiezers, deden hun intrede, vooral 

in de clistricten waar nog vee] kiezers twijfel

den. 

De dissertatie van De Jong biedt een goed 

gedocumenteercl en geschreven overzichr van 

de Tweecle-Kamerverkiezingen en de opkomst 

van het Nederlandse partijenstelsel tegen de 

achtergrond van de opvattingen in die tijd 

over het representatiebeginsel. Het is alleen 

jammer dat de auteur zich heeft beperkt tot 

het tijdvak 1848-1887, dat zoals <>ezeo·d -b h 

samenvalt met het censuskiesrecht. Het 

wachten is op een vervolgstudie met dezelfde 

invalshoek voor de periode 1887-1917. 

Drs. PW Tettcroo 
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