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Het is bekend, dat de herziening van de grondwet in 1848 bij vele leden van 
de tweede kamer nogal wat bezwaren opriep.1) Dit gold met name voor de 
ingrijpende wijzigingen die in het kiesstelsel werden aangebracht: van getrap
te naar rechtstreekse verkiezingen. Om verschillende redenen gingen vele ka
merleden door de knieën en slikten zelfs de direkte verkiezingen. In de zit
ting van 19 augustus 1848 wordt door de tweede kamer het betreffende ont
werp van wet met 41 tegen 15 stemmen aanvaard. Van de drie vertegen
woordigers van de provincie Utrecht stemt alleen Van Goltstein voor. Op 
16 augustus stelde hij al: „Ik zal daarbij gehoor geven aan de roepstem die 
ook aan mij door het geëerbiedigd Hoofd van den Staat is gerigt, om toe
gevendheid en inschikkelijkheid te gebruiken en iets van eigen inzigten op te 
offeren, ten einde te voldoen aan de behoefte die er bestaat dat de grondwets
herziening tot stand kome." 2) De heren H. Menso en N. P. J. Kien, de andere 
utrechters, stemmen op 19 augustus tegen. Kien zei in de zitting van 18 
augustus, dat hij niet voor zulke grote veranderingen voelde, dat het beter 
was „allengskens en trapsgewijze te herstellen en verbeteringen aan te bren
gen." 3) In de dubbele kamer, die in september en oktober 1848 bijeen is, 
stemmen vier van de zes leden uit de provincie Utrecht tegen het ontwerp van 
wet, waarbij volgens de grondwet direkte verkiezingen ingevoerd worden voor 
alle vertegenwoordigende organen. Utrecht heeft dus geen grote bijdrage tot 
de veranderingen van 1848 geleverd. 

In het geval van Kien is dit wel treffend. Hij is immers de man, op wiens 
verkiezing door de koning in 1845 bij de gouverneur van Utrecht was aan
gedrongen. De direkteur van het kabinet van de koning schreef op 7 novem
ber 1845 dan ook de gouverneur, dat het bericht van de verkiezing van 
Kien „aangenaam" was geweest.4) Zoals vele anderen in de kamer voelde 
Kien niet voor direkte verkiezingen en zag hij in het tot dan toe bestaande 
stelsel te veel goeds om het zomaar af te schaffen. In het volgende van deze 
bijdrage zullen we ons bezig houden met dat stelsel van verkiezingen, zoals 

1) J. C. Boogman. ..The Dutch Crisis in the Eighteen-Forties" in J. S. Bromley and E. 
H. Kossmann. ed.. Britain and the Netherlands, I (London, 1960) 194. 
2) Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1847-48. 646. 
3) Ibidem, 686. 
4) Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Kabinet des Konings. 4535. nr. 291. 
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dat van 1815 tot 1848 bestond. De nadruk zal daarbij vallen op de tijd na 
1825.5) 
Bij de beschrijving van dit kiesstelsel kan men het beste uitgaan van de 
grondwetten van 1815 en 1840. Daarin zijn de hoofdzaken geregeld, terwijl 
de nadere bepalingen te vinden zijn in de stedelijke en provinciale regle
menten van 1824 en 1825.6) 

De spil waarom het kiesstelsel draaide, vormde in iedere provincie het kol
lege van provinciale staten. Dit koos de leden van de tweede kamer en werd 
zelf gekozen door de drie standen. Volgens de grondwet van 1840 werden de 
leden van de tweede kamer in de volgende verhoudingen verkozen: 7) 

Noord-Holland 10 Overijsel 4 
Zuid-Holland 12 Utrecht 3 
Noord-Brabant 7 Zeeland 3 
Gelderland 6 Limburg 3 
Friesland 5 Drenthe 1 
Groningen 4 • 

totaal 58 

De grondslag voor deze verdeling is ongetwijfeld het aantal inwoners per 
provincie geweest. Verkiesbaar waren voor de tweede kamer ingezetenen 
van dertig jaar en ouder; zij werden gekozen voor drie jaar, terwijl jaarlijks 
een derde gedeelte aftrad. Met uitzondering van die van Drenthe moeten de 
provinciale staten dus ieder jaar een of meer benoemingen doen. Voor iedere 
benoeming vindt een aparte stemming plaats, waarbij de absolute meerder
heid van stemmen vereist wordt. Formeel laat zich dit alles aardig beschrij
ven, maar hoe het werkelijk toeging is moeilijker te doorgronden. In de notu
len van de staten van Utrecht zijn geen aanwijzingen te vinden, dat er in de 
zitting van provinciale staten over de verkiezingen en over kandidaten gedis-
kussieerd werd. Toch werden de benoemingen meestal met grote meerder
heid, bij de eerste stemming, gedaan. De zaak moet dus voor de vergadering 
al „geregeld" zijn. De gouverneur speelde hierbij vaak een belangrijke rol. 
Dat was waarschijnlijk ook het geval bij de hiervoor genoemde verkiezing 
van de heer Kien in 1845. Tot 1841 stemde overigens de door de koning 
benoemde gouverneur gewoon mee bij de aanwijzing van leden voor de 
tweede kamer. In dat jaar kregen de gouverneurs de opdracht die stemmin
gen aan de verkozen leden van de provinciale staten over te laten.8) 

Artikel 129 van de grondwet van 1815 bepaalde, dat de leden van provincia
le staten gekozen moesten worden door de drie standen: de ridderschappen, 

5) Het hieronder meegedeelde is onderdeel van een grotere studie over kiezers en 
kiesstelsels in de eerste helft van de 19e eeuw, die nog niet is voltooid. De resultaten 
dienen dan ook als voorlopig te worden beschouwd. 
6) Bijvoegsels tot het Staatsblad. 
7) Artikel 81. 
Voor de noordelijke provincies bedroeg het aantal leden van de tweede kamer 55, vol
gens de grondwet van 1815. 
8) A. J. C. Rüter, Rapporten van de Gouverneurs in de Provinciën 1840-1849, deel I, 
Werken Historisch Genootschap, 3e serie nr. 73 (Utrecht, 1941) XVII. 
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de steden en de landelijke stand. Voor we bezien hoe ieder van die standen 
dit deed, volgt eerst een overzicht van de samenstelling van de staten in de 
verschillende provincies. 

aantal statenleden te benoemen door 
ridderschap steden platteland 

Gelderland 90 30 30 30 
Noord-Braband 42 7 21 14 
Noord-Holland 72 6 44 22 
Zuid-Holland 86 10 41 35 
Zeeland 46 6 21 19 
Utrecht 36 12 12 12 
Friesland 54 18 18 18 
Overijssel 63 21 21 21 
Groningen 36 12 12 12 
Drenthe 24 4 5 15 
Limburg 39 13 13 13 
Totaal 588 139 238 211 

Welke maatstaf is aangelegd bij het bepalen van het totaal aantal statenle
den per provincie is onduidelijk.9) Wel is bij het aandeel van iedere stand per 
provincie gerekend met de gesteldheid van het gewest. In het algemeen lijkt 
het aandeel van de steden te groot, wanneer men bedenkt dat omstreeks 
1840 meer dan 60% van de nederlandse bevolking op het platteland woonde. 
In feite is echter de vertegenwoordiging van de ridderschap ook bedoeld 
geweest als een versterking van de invloed van het platteland.10) Uit de advies
kommissie voor de provincie Utrecht, die in 1814 werkte ter vaststelling 
van een provinciaal reglement, kwamen dan ook geen protesten tegen het 
voorgestelde aandeel van de ridderschap in de provinciale staten. Men 
ging ervan uit, dat ridderschap en landeigenaren samen het platteland 
vertegenwoordigden.11) 
Verkiesbaar tot lid van de provinciale staten zijn inwoners van de provincie 
van minstens 25 jaar, die lid van de ridderschap zijn of het stemrecht in een 
andere stand bezitten. Zij worden verkozen voor zes jaar, om het andere jaar 
treedt een derde gedeelte van iedere stand af. 

De ridderschappen wijzen hun vertegenwoordigers in de provinciale staten 
direkt aan. Om het jaar kozen zij in Utrecht vier vertegenwoordigers. De 
invloed van de ridderschappen was onevenredig groot, gezien de weinige le
den die deze kolleges telden, zoals blijkt uit de volgende opgave naar de 
toestand in 1842.12) 

Noord-Brabant 34 Utrecht 56 
Gelderland 95 Friesland 59 
Zuid-Holland 64 Overijsel 48 
Noord-Holland 28 Groningen 30 
Zeeland 18 Drenthe 7 

9) J. R. Thorbecke, Aantekening op de Grondwet, 2e uitgave, II (Amsterdam, 1843) 27. 
10) Zie ook hieronder bij de keuze door het platteland. 
11) Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage. Staatssecretarie. 26 augustus 1814. nr. 24. 
12) J. R. Thorbecke, Over de hervorming van ons kiesstelsel (Leiden, 1842) 65. 
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Bij de verkiezingen door de ridderschap speelde kennelijk nog een zekere 
interne hiërarchie mee. Vrijwel altijd vaardigt de utrechtse ridderschap 
baronnen af ter provinciale staten. 

De keuze van de steden voor de provinciale staten is de meest gekompli-
ceerde. Alle mannelijke ingezetenen van 23 jaar en ouder, die een zekere 
som in de direkte belastingen betalen, zijn stemgerechtigd. De censusgetal-
len lopen uiteen naar de plaatselijke welvaart. Alleen de grond- en personele 
belasting tellen mee, het patentrecht valt buiten de census voor het stem
recht. De stemgerechtigden kiezen een kieskollege van omstreeks twee maal 
zoveel leden, als de raad van de stad telt. In Utrecht bestond de raad uit 
20 en het kieskollege uit 42 leden. Tot kiezer kan men gekozen worden bij 
een leeftijd van 25 jaar en wanneer men voldoet aan een census die veel hoger 
ligt dan voor het stemrecht. In de volgende tabel is de census aangegeven 
voor de steden, zoals die gold volgens de stedelijke reglementen van 1824 in 
de provincie Utrecht; in dezelfde tabel is aangegeven hoeveel leden iedere 
stad ter provinciale staten had af te vaardigen. 

steden census afgevaardigden 
stemrecht verkieskaar staten 

Utrecht 25 100 6 
Amersfoort 15 50 2 
Montfoort 10 30 1 
Rhenen 10 30 1 
Wijk bij Duurstede 10 30 1 
IJsselstein 10 30 1 

Het kieskollege wordt gekozen voor negen jaar, terwijl om de drie 
jaar een derde gedeelte aftreedt. Eenmaal per jaar komt het bijeen om va-
katures in de raad te vervullen. Om tot raadslid verkiesbaar te zijn, moet 
men minstens 25 jaar oud zijn, gedurende zes jaar in de stad gewoond heb
ben en stemgerechtigd zijn. Eenmaal tot raadslid verkozen, behoudt men die 
post voor liet leven. De invloed van de stemgerechtigden op de stedelijke 
raad, de provinciale staten en de tweede kamer is dus alleen zeer indirekt 
mogelijk. De manier van kiezen was in de steden ingewikkeld en zo ingericht, 
dat „onrust en kuiperij" vermeden werden. De stemgerechtigden kregen een 
stembiljet toegestuurd met een lijst van verkiesbaren; er moesten zoveel 
namen ingevuld worden als er leden van het kieskollege aftredend waren. 
Na enige dagen werd het stembiljet, dat door de stemmer ondertekend dien
de te zijn, opgehaald „vanwege de regering." Een betrekkelijke meerder
heid van stemmen was voldoende om tot kiezer verkozen te zijn. Het was 
bovendien geen gewoonte om openbaar kandidaten te stellen. Het gevolg van 
de gehele procedure was, dat de stemmen over vele personen verspreid 
werden uitgebracht. In de stad Utrecht komt het herhaaldelijk voor, dat er 
kiezers benoemd worden, die ongeveer tien procent van de uitgebrachte 
stemmen op zich verenigen. Voor de stemmers lijkt het heel moeilijk hun 
stem te bepalen, omdat ook de kieskolleges niet openbaar vergaderen. 
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N». l. 
Rhetten den ^0 Septemher i î»a. 0 

V. an wege BURGEMEESTEREN der Stad Rhenen, worde bi] 

deze'ter Uwer kennisfe gebragt, dat het derde deel der Kiezers, wel

ke bij het lot, met den aden January dezes jaars 1820, zijn afgetre. 

den, zijn, de Heeren J. G. Sandbrink, D. Sandbrink, A, Lijster, 

en H. van Ommeren; — en de aangebleven zijn, Gerardus de Vrind, 

de Heeren E. van Doesburgh, W. Budding, H. J. van Deventer, H. 

Men/b, J. C. P. E. Menfo, C. Roghair, en J. Metz. 

Wordende ÜE.diensvolgens als Stemgeregtigde dezer Stad, uitgeno

digd , om ter aanvulling der uitgevallene Kiezers, vier Perfonen uit 

nevensgaande Lijst te kiezen, dezelve op dit Biljet te ftellen, mes 

Uw Naam te onderteekenen en hetzelve te verzegelen, zullende het-

zelve alzoo door UE. ingevuld, geteekend en gefloten, mee de ne

vensgaande Lijst, na verloop van vier dagen wederom worden afge-

naald. 

Vit Naam van Heeren Burgemeesteren 

J. C. P. E. MENSO. 
Voter HOW-8* Secretaris. 

Stembiljet uit 1820. 
(Archief van de gemeente Rhenen, inventaris nr. 612) 
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Bij deze wat snelle konklusie moeten toch een paar kanttekeningen gemaakt 
worden. Het aantal verkiesbaren was niet erg groot en men koos daaruit 
over het algemeen mensen, die al bekend waren, als leden van de raad, 
de tweede kamer en de provinciale staten. In 1840 telde het kieskollege 
in Utrecht nog 40 leden. Daarvan behoorden er 21 tot juistgenoemde kolle
ges, aangevuld door raadsheren van het provinciaal gerechtshof, enkele no
tarissen en hoogleraren, een arts en een predikant. In het kieskollege hadden 
de meest aanzienlijken van de stad zitting; voor een groot gedeelte betekende 
dit: de hoogst aangeslagenen in de direkte belastingen. In Amersfoort moest 
men f 50,— in de direkte belastingen betalen om verkiesbaar te zijn. In 
1844 waren er in deze gemeente 15 personen, die ƒ 250,— en meer betalen; 
van hen behoorden er 8 tot de leden van het kieskollege.13) De enige funktie 
van het kieskollege bestond uit het aanwijzen van personen, die een vakature 
in de raad gingen vervullen. De keuze voor de provinciale staten wordt door 
de stedelijke raad gedaan. Over het algemeen kiezen de raadsleden hun 
eigen burgemeester en wethouders in de provinciale staten. In de gevallen 
dat dit anders is gaat het om iemand, die gedeputeerde is, een van de 
weinige funkties die niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap. De ste
den in de provincie Utrecht deden in 1835 de volgende keuzen voor de pro
vinciale staten: Utrecht een gedeputeerde, Amersfoort een burgemeester en 
een wethouder, Rhenen en IJsselstein beide een wethouder.14) 
Voor wat betreft de keuze door de steden gaan we nog even terug naar de 
basis van het stelsel met de vraag: wat heeft de census voor invloed op 
de samenstelling van de groep stemmers en kiezers. Een vraag, die gedeeltelijk 
beantwoord kan worden door te verwijzen naar de beroepen.15) 

Utrecht (stad), 1830, percentages 
verkiesbaar stemmer 

Geen beroep i 
Rentenier / 33 17 
Vrije beroepen 
Ambtenaren 7 7 
Kooplieden 13 8 
Ambachtslieden 17 29 
Winkeliers 
Logementh 
Kroeghouders 
Logementhouders /• 11 17 

In de stad Utrecht was in 1830 bijna 20% van de mannelijke bevolking bo
ven 23 jaar stemgerechtigd, ruim 6% was verkiesbaar. 

In de diverse provinciale reglementen van 1825 vindt men de indeling aan
gegeven van de distrikten, via welke de vertegenwoordigers van het platte
land of de landelijke stand in de provinciale staten worden gekozen. Een 

13) Gemeentearchief Amersfoort, „Kieskollege 1816-1848". 
14) Rijksarchief Utrecht. Provinciaal Archief na 1813. Algemene Zaken, 3479, 10 juni 
1835, nr. 1. 
15) Gemeentearchief Utrecht, Nieuw archief nr. 55. 
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vaste regel is in de indeling van de kiesdistrikten niet te ontdekken. In som
mige provincies is het platteland in evenveel distrikten verdeeld, als de 
landelijke stand afgevaardigden ter provinciale staten benoemt, in andere 
worden 2, 3, 4 en 6 afgevaardigden per distrikt gekozen. 

De censusgetallen voor het stem- en kiesrecht zijn niet per distrikt of gemeen
te, maar per provincie vastgesteld. Naar gelang van de welvaart lopen die 
getallen nogal sterk uiteen.16) 

Provincie census platteland 
stemrecht verkiesbaarheid 

Gelderland 25 50 
Noord-Brabant 25 74 
Noord- en Zuid-Holland 30 150 
Zeeland 30 150 
Utrecht 30 150 
Overijsel 25 120 
Groningen 20 100 
Drenthe 10 60 
Limburg 10 50 

Ook voor het platteland geldt, dat de patentbelasting niet meetelt voor de 
census van stem- en kiesrecht. De manier van stemmen - het bezorgen en 
ophalen van de stembiljetten - heeft veel overeenkomst met die in de steden; 
de stemgerechtigden kiezen een kieskollege (12 personen) per distrikt. Ver
geleken bij de steden wordt er dan een trap overgeslagen. Niet de (gezamen
lijke) gemeenteraden van een distrikt, maar het kieskollege wijst direkt aan 
wie het distrikt in de provinciale staten zullen vertegenwoordigen. De reden 
van deze kortere konstruktie is gelegen in het feit, dat men op het platteland 
niet zelf zijn plaatselijke bestuur koos; burgemeesters werden door de ko
ning, raadsleden door gedeputeerde staten benoemd. 

Dat de verkiezingen voor de provinciale staten op het platteland direkter plaats 
vonden dan in de steden, is duidelijk af te lezen uit de census, die vooral voor 
de kiezers op het platteland veel hoger ligt. In 1845 telde men op het 
platteland van Utrecht maar 345 personen, die voldeden aan de census van 
ƒ 150,— om tot kiezer te kunnen worden benoemd. Het platteland van 
Utrecht was verdeeld in de distrikten Abcoude, Zeist, Amerongen, Baarn, 
Maarsen en Harmeien. In 1841 telde het laatste distrikt 55 verkiesbaren.17) 
Van de 23 gemeenten van dit distrikt was Lopik met 1125 inwoners (per 
1 januari 1840) een van de grotere. Het is daarom, dat de stemmers 18) 
naar beroep als volgt te onderscheiden zijn volgens de opgave van 1841. 

16) Tabel tot de reglementen voor de samenstelling der staten, gearresteerd bij K.B. 
van 30 mei 1825, nr 98. 
17) Rijksarchief Utrecht, Provinciaal Archief na 1813, Algemene Zaken, 3594, 24 
januari 1845, nr. 2. 
18) Archief Lopik. Agenda burgemeester en assessoren 1841. 

25 



Lopik 1841 stemmers verkiesbaar 

Landbouwer 51 5 
Grondeigenaar 2 2 
Chirurgijn 
Onderwijzer 
Koopman 
Notaris 
Predikant 
Molenaar 
Schipper 

60 

In de kleinere gemeenten zijn er geen andere beroepen vertegenwoordigd 
dan dat van grondeigenaar en landbouwer. De stemmers stemmen over het 
algemeen op verkiesbaren uit de eigen gemeente. Bij een reeks van verkie
zingsuitslagen in het distrikt Harmeien is dat een opvallende trend. Dat wil ook 
zeggen, dat in het kieskollege vooral kiezers uit de grotere gemeenten terecht 
komen. Van de 12 gekozen kiezers komt er in 1841 in het distrikt Harmeien 
geen enkele uit de kleine gemeenten, zoals Cabauw, Zevender en Achthoven. 
De zeven grootste gemeenten - gerekend naar inwoners en stemmers - hebben 
een of meer vertegenwoordigers in het kieskollege. 
Uit de uitslagen van de verkiezingen op het platteland laat zich het groot 
aanzien van de adel aflezen. Dat geldt in de provincie Utrecht met name voor 
het distrikt Zeist. Onder de 12 verkozen kiezers zijn daar soms 6 leden van 
de ridderschap aan te treffen. Overigens bedanken ze altijd voor de eer om 
inderdaad als kiezer te fungeren, omdat het kieskollege van het platteland 
en de ridderschap op dezelfde dag vergaderen om de keuzen voor de pro
vinciale staten te verrichten. Kennelijk gaven de leden van ridderschap er de 
voorkeur aan de vergadering van dit adellijk kieskollege bij te wonen. 

Samenvattend: de leden van de tweede kamer werden gekozen via één trap, 
twee en drie trappen door respektievelijk de ridderschappen, het platteland 
en de steden. Stemgerechtigden in de steden neigen ertoe de hoogst aangesla-
genen in de direkte belastingen te kiezen, op het platteland speelt daarnaast 
de plaats van inwoning een grote rol. 
Het kiesstelsel zoals hier omschreven was niet bepaald geschikt om alge
meen politieke belangstelling te wekken. Alle keuzen speelden zich afin beslo
ten vergaderingen, alleen het resultaat werd bekend gemakt. De hele eerste 
helft van de 19e eeuw ontmoet men in de bronnen klachten over de geringe 
belangstelling voor de verkiezingen: leden van kieskolleges blijven zonder 
bericht van verhindering weg, veel stembriefjes worden blanco of ongeldig 
ingeleverd. Ook schreef men er wel mooie aanmerkingen op zoals „ik kan 
mij met die zaak niet bemoeien" of „doet uwee sin heer". 
Een tendens is duidelijk: hoe kleiner de gemeente des te groter is het per
centage geldig uitgebrachte stemmen. Het was een stelsel, waarbij men elkaar 
moest kennen om een zinvolle keuze te doen. De plaatselijke besturen drin
gen vaak aan op een hoge census of een verhoging ervan, omdat anders het 
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stemrecht toevalt aan „eene klasse van personen, welke geen belang stellen 
in de keuzen, noch dezelve behoorlijk kunnen beoordelen." ,9) 

Tenslotte gaan we even terug naar de heftige diskussies over het kiesrecht 
in 1848. De Bosch Kemper, tegenstander van Thorbecke en het direkte kies
recht, gebruikte in die strijd een speciaal argument door te beweren, dat 
„vele tot nu toe stemgerechtigde burgers van allen invloed bij de verkiezin
gen werden beroofd." 20) De kieswet van 1850 zou dus wel direkt kiesrecht 
brengen, maar dan voor een kleinere groep. Als overzicht volgt nu een ver
gelijkende staat van stemmers in de stad Utrecht. 

jaar census aantal stemmers % v. d. mannel. 
bevolking boven 23 j . 

1830 25 2050 19.5 
1850 (2e K) 60 1216 11,5 
1851 (raad) 30 1930 16,7 

Op zichzelf gezien spreken deze cijfers ter ondersteuning van de mening 
van De Bosch Kemper. In het licht van het hierboven geschetste zijn er 
ook andere opvattingen mogelijk. Onder de kieswet van 1850 gold zowel 
voor de tweede kamer als voor de gemeenteraad een hogere census en waren 
er dus minder stemgerechtigden dan volgens het stedelijk reglement van 
1824. Daarover is geen diskussie mogelijk. Wel is dat het geval over de 
vraag of er voor 1848 eigenlijk wel een stemrecht bestond voor de tweede 
kamer en gemeenteraad. Het stemrecht hield onder het getrapte stelsel niet 
meer in dan het aanwijzen van kiezers, in de steden voor de raad en op het 
platteland voor de provinciale staten. 
Het argument kwam De Bosch Kemper te goed van pas om het niet te ge
bruiken, tegenstander als hij was van direkte verkiezingen. Hij gaf de voor
keur aan verkiezingen zo niet standsgewijs, dan toch in ieder geval trapsge
wijs. 

19) Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage. Binnenlandse Zaken. Ie afdeling. 5 mei 
1841. nr. 4. 
20) J. de Bosch KemDer. Geschiedenis van Nederland na 1830, deel V. (Amsterdam. 
1882) 357. 
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