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Inleiding 

Wie zich wil verdiepen in de politieke geschiedenis van de Nederlandse steden 
in de negentiende eeuw betreedt een vrijwel onontgonnen terrein. Weliswaar 
verschijnen er steeds meer lokaal-historische studies, maar in de regel zijn deze 
demografisch en sociaal-economisch van aard en als de politiek er al in ter spra
ke komt gebeurt dit met weinig kennis van zaken en zonder veel belangstelling. 
De voornaamste uitzondering, het proefschrift van Th. van Tijn over Amster
dam in de jaren 1850-1876, verscheen in 1965 maar heeft tot nog toe helaas wei
nig school gemaakt '. De stad Utrecht is wel bijzonder slecht onderzocht. In 
het onlangs herdrukte boek van Struick wordt na 1800 de politiek zelfs hele
maal niet meer behandeld: men leest er over zaken als stadsaanleg, spoorwegen 
en sociëteiten, maar over het politieke leven komt men niets te weten 2. Op het 
eerste gezicht lijkt dat ook een weinig interessant onderwerp, want het 
negentiende-eeuwse Utrecht staat te boek als zo ongeveer de meest conservatie
ve stad van het land en als het bedompte 'Babel van kerkschheid' 3. Dit is des 
te opvallender omdat de stad sinds de Middeleeuwen een levendige, ja radicale 
politieke traditie had gekend met als hoogtepunt de patriotse revolutie van 
1786. Na de Bataafse tijd lijkt alle vuur plotseling gedoofd en van politiek leven 
geen sprake meer; alleen in de Aprilbeweging van 1853 zou Utrecht zich nog 
een keer doen gelden. Was Utrecht werkelijk zo conservatief en doods? Bij na
der onderzoek blijkt dat beeld nogal eenzijdig. Dit artikel wil laten zien dat ook 
Utrecht ruimschoots deel had aan de politieke strijd rondom 1848. 
De periode 1840-1860 is voor Nederland van fundamenteel belang geweest. De 
grondwetsherziening van 1848 bracht niet alleen een nieuw staatsbestel maar 
betekende ook een nederlaag voor de oude notabelenelite, vooral toen Thor-
becke de constitutionele hervorming doortrok naar provinciaal en gemeentelijk 
niveau4. In heel Nederland werden in die jaren gevestigde machtsposities uitge-

* Bewerking van een op 21 april 1983 gehouden lezing voor de Vereniging Oud-Utrecht. 
1 Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, 

van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam, 1965); in deze studie worden ook het poli
tieke en het culturele leven behandeld. Van dezelfde auteur: 'Tien jaren liberale oppositie in 
Amsterdam (1844-1854)', Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, XVII (1962-63) 
181-204 en 293-327. 

2 J. E. A. L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen (Utrecht-Antwerpen, 19844). 
3 De laatste typering in: [R. C. Bakhuizen van den Brink], 'Protest!' De Nederlandsche Spectator 

1860, 277-278. 
4 E. H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België 
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daagd. Het zijn de jaren waarin de eerste kiesverenigingen ontstonden, de ver
tegenwoordigende instellingen werden gepolitiseerd en partijvorming aan de 
basis plaats vond. Dit moderniseringsproces verdient ook en vooral op plaatse
lijk niveau te worden bestudeerd. Hoe doorstond het Utrechtse establishment 
deze veranderingen? Al voor 1848 was de liberale beweging er met enig succes 
in het krijt getreden tegen de stedelijke oligarchie. Aanvankelijk scheen de ou
de elite zich onder het nieuwe bestel moeiteloos te kunnen handhaven en zelfs 
leek van Utrecht het sein tot reactie te zullen uitgaan, maar weldra wisten de 
liberalen in een goed georganiseerde campagne het establishment terug te drin
gen en te verslaan. Binnen enkele jaren was de oude garde afgelost en had de 
Utrechtse raad een liberale meerderheid gekregen. 
Een plaatselijke case study kan, naast een noodzakelijke reconstructie van de 
politieke verwikkelingen in Utrecht (waarover zelfs de meest elementaire litera
tuur ontbreekt), een beeld geven hoe en in welk tempo de politieke vernieuwing 
zich op stedelijk niveau voltrok. Daarbij kan tevens de vraag worden gesteld 
in hoeverre de Utrechtse ontwikkelingen beantwoordden aan het landelijk pa
troon en in welke mate specifiek Utrechtse omstandigheden overwogen. Had 
de liberale beweging in Utrecht een eigen karakter? Wie waren haar leiders en 
wie vormden haar aanhang? Is er na 1848 een nieuwe politieke elite gerecru-
teerd uit andere maatschappelijke groepen? In hoeverre was er na 1848 conti
nuïteit of verandering? We zullen eerst Utrecht in de jaren 1840 nader bezien. 

Utrecht in de jaren 1840 

Het negentiende-eeuwse Utrecht was bij uitstek een samenleving in de ban van 
de aristocratie. De stad droeg een deftig-conservatief karakter: meer dan elders 
werden traditie, rangen en standen in ere gehouden 5. Adel en patriciaat, onder
ling sterk verzwagerd, gaven er de toon aan. Leden van oude gezeten families 
beheersten het stadsbestuur en de rechterlijke macht; ook in de hervormde 
kerkbesturen en diaconieën waren ze in ruime mate aan te treffen. Uit hun mid
den kwam de burgemeester voort, mr N. P. J. Kien, die bijna 40 jaar (van 1839 
tot 1878) zijn ambt zou vervullen. Tot de kring der aanzienlijken behoorden 
ook de leden van in Utrecht gevestigde rijksinstellingen als het Muntcollege en 
het Hoog Militair Gerechtshof. De elite woonde op het Janskerkhof, de Plom-
petorengracht, de Kromme Nieuwe Gracht enz., en op buitenplaatsen ten 
oosten van de stad. Men trof elkaar in de aristocratische sociëteit Sic Semper, 
het Leesmuseum, het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en We
tenschappen en in het Utrechts departement van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen. 

De universiteit vormde een wereld op zich zelf maar was door het college van 
curatoren verbonden met het establishment en ook in sociaal opzicht waren er 
nauwe contacten: de professoren waren reçu bij de elite, al bracht niet iedereen 
het zover als de theoloog H. J. Royaards die door huwelijk gelieerd was aan 
de families Both Hendriksen, Swellengrebel en Van Boetzelaer. Stellig heeft de-

(Amsterdam-Brussel, 1976) 198. Voor net midden van de negentiende eeuw: J. C. Boogman, 
Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 (Bussum, 1978). 

5 H. P. G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van mr. H. P. G. Quack 1834-1913 (Amster
dam, 1913) 174; G. J. Mulder, Levensschets (Rotterdam, 1881)229-230. 
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ze omgang met de aanzienlijken remmend gewerkt. De filosoof Opzoomer ver
baasde zich in 1847 over het volslagen gebrek aan politieke belangstelling bij 
de professoren 5. Zijn collega Vreede meende later dat een hoogleraar als Thor-
becke in Leiden gemakkelijk kon domineren maar in Utrecht ongetwijfeld het 
hoofd zou hebben gestoten. Daar werd 'de trotsche eigenwaan van de scherp
zinnigste theoristen. .. door de verlichting en beschaving van andere standen 
en klassen der maatschappij opgewogen, en wel eens met de fijnere vormen van 
eene magtige Aristocratie. . . beschaamd en teregt gewezen... De verpligtende 
heuschheid en gulle minzaamheid der Hoofden van de edelste geslachten. . . 
kon hier de hatelijke of eenzijdige voorstelling van Aristocratie en Democratie, 
van conservatief of radicaal, in een genoegelijke verdraagzaamheid alligt doen 
vergeten'7. Natuurlijk zijn de herinneringen van Vreede en die van de chemicus 
Mulder gekleurd door heimwee naar de jaren voor 1848, maar ook hun meer 
vooruitstrevende collega Quack zou later schrijven: 'De afstammelingen van 
den Utrechtschen adel, wonende in hun ruime huizingen, hadden steeds een 
voorrang. Zelfs de meest geavanceerde in de stad was lang niet ongevoelig voor 
de omstandigheid, dat de hoofden dier aanzienlijke familièn hem toeknik-
ten' 8. 
Ontzag voor de aanzienlijken vond men ook bij de burgerij. Hoewel de stad 
Utrecht wel wat industriële bedrijvigheid kende was er nog geen sprake van een 
zelfbewuste ondernemersklasse. Daarbij deelde Utrecht in de economische ma
laise van de jaren 1840. De stad was vooral een regionaal markt- en 
verzorgingscentrum9. De werkende bevolking bestond voor een belangrijk deel 
uit winkeliers, huispersoneel en kleine ambachtslieden als stoffeerders, behan
gers en rijtuigmakers die economisch afhankelijk waren van de elite en er eer
biedig naar opzagen. Kerkelijk-orthodoxe 'kleine luyden' vonden in pro
testantse aristocraten als Van Asch van Wijck, Van Boetzelaer, De Geer en Van 
Lynden hun natuurlijke leiders. 
Het was vooral de combinatie van aristocratie en orthodoxie die Utrecht zijn 
geheel eigenaardig karakter gaf. Vanouds gold Utrecht als bolwerk van pro
testantisme. Tijdgenoten werden getroffen door de naargeestige atmosfeer van 
de stad (die in de letterkunde welhaast tot een cliché is geworden); volgens een 
auteur kwam deze voort uit 'de dompige geest, die hier nog ten gevolge van een 
ultra-protestantisme op de menschen schijnt te rusten' en die bijdroeg tot de 
'akelige stilte' die in Utrecht heerste 10. De Italiaanse schrijver Edmondo de 
Amicis, die rond 1870 Nederland bezocht, noteerde 'dat men op de straten van 
Utrecht van die bleeke gezichten van Puriteinen ziet, die elders niet zoo voor 
den dag komen en die schimmen uit vervlogen tijden schijnen te wezen' ' '. Bin-

" Correspondentie van RobertFruin 1845-1899. H. J. Smit en W. J. Wieringa, ed. Werken Histo
risch Genootschap 4e serie nr. 4 (Groningen-Djakarta, 1959) 16-17. 

7 G. W. Vreede, Levensschets (Leiden, 1883) 226-227. 
8 Quack, Herinneringen, 174. Mulder noemt als toonaangevende families in de jaren 1840 Van 

Lynden van Lunenburg en Van Lynden van Sandenburg, Van Asch van Wijck, Taets van Ame-
rongen, Van Hengst, Van den Heuvel, Martens en Swellengrebel; Mulder, Levensschets, 230. 

9 P. D. 't Hart, De stad Utrecht en haar inwoners. Een onderzoek naar samenhangen tussen 
sociaal-economische ontwikkelingen en de demografische geschiedenis van de stad Utrecht 
1771-1825 (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, 1983). 

10 P. Strick van Linschoten, Herinneringen van den baron Strick van Linschoten (Amsterdam, 
1856) 42. 

" E. de Amicis, Nederland en zijne bewoners. Uit het Italiaansch vertaald door D. Lodeesen (Lei
den. 1876) 228. 
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nen het protestantse kamp stonden ultra-orthodoxen tegenover 'liberale pro
testanten' die beïnvloed waren door de Groninger richting. De laatsten waren 
alleen 'liberaal' in de oudere niet-politieke betekenis van 'vrijzinnig'; in de ja
ren na 1848 zouden zij in de 'grootprotestantse partij' Thorbeckes felste 
bestrijders zijn. Beide groepen protestanten waren eensgezind in hun antipa
pisme. Utrecht telde een aanzienlijke katholieke minderheid (ruim een derde 
van de bevolking) die maatschappelijk was achtergesteld. In de raad had slechts 
één rooms-katholiek zitting, jhr mr W. Bosch van Drakestein, wiens vader in 
de Franse tijd een komeetachtige carrière had gemaakt (hij was zelfs twee jaar 
maire van Utrecht geweest) 12 en die als parvenu, maar vooral als katholiek, 
door het establishment met de nek werd aangekeken (Bosch was dan ook 
meestal absent). Protestantse vrees voor verandering verklaart mede het heftige 
Utrechtse verzet tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. 

De regering van Utrecht 

Het politieke systeem hielp de macht van de aristocratie in stand houden. Tot 
1851 werd de stad Utrecht bestuurd door een raad van 20 leden die voor het 
leven zitting hadden 13. Willem I had in 1814 de eerste raadsleden benoemd. 
Nadien werden ze niet rechtstreeks door de burgerij gekozen maar door tussen
komst van een kiezerscollege van 42 leden die negen jaar zitting hadden; om 
de drie jaar trad een derde deel af. Dit kiezerscollege werd gekozen door de 
stemgerechtigde burgers, d.w.z. mannelijke ingezetenen van 23 jaar en ouder 
die ten minste ƒ 25 aan directe belasting betaalden. Het patent, een soort be-
drijfsbelasting, telde niet mee zodat kleine ondernemers waren buitengesloten. 
Er waren in Utrecht ongeveer 2000 stemgerechtigden, bijna 20 procent van de 
mannelijke bevolking boven de 23 jaar. Tot kiezer benoembaar waren alleen 
de hoogst aangeslagenen (minimaal ƒ 100) in de grond- en personele belasting: 
dat waren er ruim 700. Het kiezerscollege had weinig te doen. Zijn enige taak 
was af en toe een vacature in de raad op te vullen wanneer een raadslid was 
overleden of had bedankt. 
De stemgerechtigden kwamen ten minste elke drie jaar in actie bij de periodieke 
aftreding van een derde van het kiezerscollege en soms bij tussentijdse vacatu
res. De verkiezingen voor het kiezerscollege zijn wel getypeerd als 'staatkundi
ge schijnvertoningen' 14. De stemgerechtigden kregen een lijst van verkiesbaren 
en een stembiljet thuisbezorgd dat na een paar dagen 'vanwege de regering' 
werd opgehaald. Het stembiljet vermeldde welke kiezers herkiesbaar waren en 
die werden in de regel meteen herkozen. Kandidaatstelling of overleg tussen 
stemgerechtigden vond niet plaats (althans niet openlijk) en de stemmen wer-

12 Voor de opkomst van de familie Bosch: R. E. de Bruin, 'Zuivering, verkiezing en genoegdoe
ning. Een onderzoek naar politiek gemotiveerd ontslag- en benoemingsbeleid ten aanzien van 
Utrechtse ambtenaren tijdens de Bataafse Revolutie', Jaarboek Oud-Utrecht (JbOU), (1983), 
82-116, aldaar 96-97; Strick van Linschoten, Herinneringen, 38-39. Voor de positie van de ka
tholieken in Utrecht: A. J. C. Rüter, ed., Rapporten van de gouverneurs in de provinciën 
1840-1849. Werken Historisch Genootschap 3e serie nr. 73, 77en78(3dln; Utrecht, 1941-1950) 
II, 17-30. 

13 Het volgende is vooral gebaseerd op: L. Blok, 'Verkiezingen in Utrecht 1825-1848. Stands- en 
trapsgewijs', JbOU, (1975) 19-27: Idem, 'Van eene wettelijke fictie tot eene waarheid. Beschou
wingen over kiesstelsel en kiesrecht in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw', 
Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG), XCII (1979) 391-412. 

14 Van Tijn, 'Tien jaren', 189. 
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den dan ook hopeloos versnipperd over een groot aantal personen. Het kwam 
herhaaldelijk voor dat kiezers werden benoemd die niet meer dan tien procent 
van de uitgebrachte stemmen hadden gekregen. De gang van zaken was boven
dien met geheimzinnigheid omgeven: alleen het resultaat, de namen van de ge
kozenen, werd bekend gemaakt, niet hoeveel stemmen zij op zich hadden ver
enigd, hoeveel stemmen er in totaal waren uitgebracht, hoeveel blanco of on
geldig etc. Omdat zowel de raad als het kiezerscollege achter gesloten deuren 
vergaderde was het voor de stemgerechtigden ook heel moeilijk om hun keuze 
te bepalen. Men koos altijd bekende personen. Pas in 1848 gebeurde het voor 
het eerst dat twee aftredende kiezers niet werden herbenoemd, maar toen was 
het bestaande stelsel al ten dode opgeschreven. Liberale critici hekelden de 
aristocratische coteriegeest die door dit systeem werd in de hand gewerkt. Om
dat raadsleden ook kiezer konden zijn en het kiezerscollege uit eigen kring 
raadsleden kon aanwijzen was het gevaar van coöptatie bepaald niet denkbeel
dig. In Utrecht kwam dat in de jaren na 1840 overigens niet zoveel voor: van 
de zeven nieuw benoemde raadsleden in deze periode was er slechts één af
komstig uit het kiezerscollege 15. 

Bij gebrek aan openbaarheid en publieke kandidaatstelling was de deelneming 
aan de stedelijke verkiezingen uitermate gering. Van partijen was geen sprake. 
Als men zijn stem al uitbracht was dat uitsluitend op personen. Algemeen 
heerste de opvatting dat niet moest worden gelet op politieke beginselen maar 
op onpartijdigheid en bekwaamheid, op 'braafheid en cordaatheid'. Partijen 
stonden in een kwade reuk. Men associeerde die met de heilloze partijstrijd die 
tot de ondergang van de oude Republiek had geleid en met de revolutionaire 
clubs uit de Franse revolutie en de Bataafse tijd. Met de nationale verzoening 
na 1813 had alle partijschap opgehouden, zo heette het, en deze hang naar con
sensus was door het conflict met de Belgen nog versterkt. In de ogen van velen 
betekende partijvorming: geest van uitsluiting, staatkundige inquisitie en 'clu-
bisterij ' en die verdroegen zich niet met de 'oudhollandsche degelijkheid'. Nog 
in 1838 waarschuwde de semi-officiële Utrechtsche Courant de lezers voor het 
'constitutionalismus' en 'liberalismus' van de 'jacobijnen-liberalen' dat in wer
kelijkheid 'revolutionismus' was 16. 

Ook het bestaande kiesstelsel stond partijvorming in de weg. Immers, aan de 
keuze van de volksvertegenwoordiging hadden de stemgerechtigde burgers 
geen deel. De Tweede Kamer werd gekozen door de Provinciale Staten, die op 
hun beurt waren samengesteld uit vertegenwoordigers van de ridderschap, de 
steden en de landelijke stand (de grondbezitters). In het 36 leden tellende Sta-
tencollege had de stad Utrecht zes afgevaardigden, altijd leden van de raad en 
bij voorkeur burgemeester en wethouders. De verkiezing van de drie Utrechtse 
kamerleden vond in de Staten doorgaans zonder discussie plaats; meestal was 
de zaak al vooraf geregeld door de provinciale gouverneur om kritische kamer
leden te weren. In 1845 kostte het de gouverneur echter heel wat moeite om 

15 R. E. de Bruin, Stemmen in de tijd van Stastok. Een onderzoek naar het kiesstelsel onder de 
grondwet van 1815 (1840) en zijn werking te Utrecht in de jaren 1840-1848 (niet uitgegeven 
scriptie Rijksuniversiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis, 1977). De overigen werden pas 
later of nooit in het kiezerscollege gekozen. In 1847 waren dertier van de twintig raadsleden 
tevens kiezer. 

16 Utrechtsche Courant (UC) 1-1-1838. Het blad gold als spreekbuis van de autoriteiten; uitgever 
en redacteur was L. E. Bosch (geen lid van de katholieke familie Bosch). 
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naar 's konings wens de uiterst conservatieve burgemeester Kien gekozen te 
krijgen 17. De Utrechtse burgerij kwam hier niet aan te pas. Het ingewikkelde 
kiesstelsel (dat hier alleen in hoofdlijnen is aangegeven) kende de stemgerech
tigden slechts in theorie en via drie trappen enige, wel zeer indirecte 'invloed' 
toe op de samenstelling van de nationale vertegenwoordiging. Een dergelijk fil
tersysteem leek bij uitstek geschikt om politiek leven in de kiem te smoren. 
Dank zij het heersende politieke bestel en de afwezigheid van politieke be
langstelling konden de patricische raadsgeslachten zich onbedreigd handha
ven. Het lijkt zelfs of dit in Utrecht beter is gelukt dan elders. In Amsterdam 
was na 1815 het oude patriciaat geleidelijk vervangen door nieuwe heren van 
na 1795, die soms door huwelijk met het patriciaat waren versmolten. In 1847 
bestond de Amsterdamse raad nog maar voor een zesde deel uit leden van 
vroedschapsfamilies van voor 179518. Utrecht toont in dat opzicht een heel an
der beeld. Daar was in 1848 nog de helft van de 20 raadsleden afkomstig uit 
regentenfamilies van voor de Bataafse omwenteling; zeven zelfs van voor 1787 
19. Vier raadsleden behoorden tot aangetrouwde geslachten: Walland was ge
parenteerd aan de familie Falck; Van Beeck Calkoen en De Beaufort aan de 
familie Van Westrenen; Verloren (zelf Hoorns patriciaat) aan de families Na-
huys en De Joncheere. Drie patriotse families uit de periode 1795-1813 waren 
in de raad vertegenwoordigd: Visscher (al geparenteerd aan de regentenfamilie 
Van Hengst), Schuurman (een koopmansgeslacht dat in de negentiende eeuw 
liefst vier raadsleden zou leveren) en de al eerder genoemde Bosch (van Dra-
kestein). De stadsregering telde slechts drie namen van na 1813: W. J. Both 
Hendriksen (een van de rijkste mannen van Utrecht wiens vader secretaris van 
Amersfoort en president van het Provinciale Hof was geweest), de hoogleraar 
S. J. M. van Geuns en E. C. U. van Doorn (de latere minister). De in 1845 in 
de raad gekozen Van Doorn lijkt nog het meest een homo novus maar was weer 
een achterneef van het overleden raadslid Beeckman. Juist deze continuïteit en 
beslotenheid contrasteren sterk met de aflossing van de wacht die na 1851 zou 
beginnen. 

De beweging voor grondwetsherziening en de Amstelsociëteit 

In de tweede helft van de jaren 1840 nam de politieke bewustwording in Neder
land snel toe. Dat uitte zich eerst in een landelijke actie voor grondwetsherzie
ning en vervolgens in beginnende liberale oppositie op stedelijk niveau. De stad 
Utrecht toonde daarbij twee gezichten. De beweging voor grondwetsherziening 
vond er in 1845 geen weerklank, maar een campagne voor openbaarheid en een 
georganiseerd liberaal optreden bij de stedelijke verkiezingen, juist in het zo 
conservatieve Utrecht, trokken in 1846 en 1847 de aandacht. De jonge advo-

7 G. J. Hooykaas, 'Het ontslag van de kommissaris des konings in Utrecht in 1850' JbOU 
(1976), 204-215, aldaar 208. 

18 Van Tijn, 'Tien jaren', 183. 
19 Bij de orangistische restauratie van 1787 kwamen veel nieuwkomers op het kussen. Na 1795 

heeft de Bataafse Revolutie een verbreding in de sociale samenstelling van het Utrechtse stads
bestuur teweeg gebracht. Zie R. E. de Bruin, 'De samenstelling van het Utrechtse stadsbestuur 
1795-1813', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, XCIX 
(1984) 169-200. Tot regentenfamilies van voor 1787 behoorden Van Asch van Wijck, Van 
Cleeff, Van Dielen, Van Hengst, Hinlopen, De Joncheere, Kien, Ram en Van Reede; in 1787 
had Van den Heuvel, zijn entree in de raad gemaakt. 
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caat mr C. L. Schuller tot Peursum zou hierin een hoofdrol vervullen. 
De periode 1840-1848 is wel gekenmerkt als een tijd van crisis en malaise. Een 
staatsbankroet kon nog met moeite door minister Van Hall worden afgewend, 
maar de financiële crisis werd door velen toegeschreven aan de ondoelmatige 
staatsinrichting. In liberale kring won de overtuiging veld dat alleen een ingrij
pende hervorming, met invoering van rechtstreekse verkiezingen, het land uit 
het slop zou kunnen halen. In december 1844 dienden Thorbecke en zijn acht 
medestanders, de negenmannen, in de Tweede Kamer hun befaamde voorstel 
tot grondwetsherziening in. Hoewel het initiatief vooral wegens de rechtstreek
se verkiezingen geen enkele kans maakte, is het toch het startschot geweest voor 
de liberalen om zich nader aaneen te sluiten. Met steun van persorganen als de 
Amhemsche Courant en de juist opgerichte Nieuwe Rotterdamsche Courant 
werd door het hele land een petitiebeweging georganiseerd om het negenman-
neninitiatief kracht bij te zetten. Weliswaar is het petitionnement geen massaal 
succes geworden - er zijn ruim 5300 handtekeningen bijeengebracht - toch valt 
de betekenis ervan niet te onderschatten: het is de eerste aanzet tot georgani
seerde partijvorming geweest. In tal van plaatsen werd de kiem gelegd voor la
tere liberale comité's en kiesverenigingen 20. 

Aan Utrecht leek de liberale beweging nog voorbij te gaan. De adhesie aan het 
negenmannenvoorstel was er wel heel gering. Terwijl in de provincie Gronin
gen bijna 1200 handtekeningen werden verzameld en ook Gelderland en Zuid-
Holland de 1000 overschreden, waren er in heel de provincie Utrecht niet meer 
dan drie personen bereid tot petitioneren. Utrecht kwam daarmee na Limburg 
(57) en Drenthe (37) op de laatste plaats. Van de steden was Amsterdam als 
hoogste geëindigd met 364 ondertekenaars, gevolgd door Leiden (202), Zut-
phen (181), Rotterdam (178), Dordrecht (171), Arnhem (136) en Breda (135). 
Vergeleken met een provinciestadje als Woerden (97) lieten Den Haag (2) en 
Utrecht (1) het wel schromelijk afweten. Bij gebrek aan medestanders had de 
Utrechter M. G. van der Pant (een rentenier die planter in Suriname was ge
weest) maar in zijn eentje een adres aan de Kamer ingezonden 21. De andere 
twee petitionarissen in de provincie waren woonachtig in Wijk bij Duurstede, 
waar de blijspeldichter Helvetius van den Bergh zijn wijnhandelaar had overge
haald 'tegen bestelling van een ankertje Hochheimer'. In een brief aan zijn 
vriend Potgieter weet Van den Bergh de geringe bijval aan de schroom van de 
burgers openlijk voor hun politieke gevoelens uit te komen 22. Stellig heeft het 
ontbreken van gangmakers een doorslaggevende rol gespeeld. Alleen als beken
de personen eerst hun naam zetten kon een petitionnement een succes worden; 
in plattelandsgemeenten als Dreischor waar burgemeester en wethouders als 
eersten tekenden, volgden de dorpelingen van zelf. In Utrecht bleek daar nie
mand toe bereid. Hoewel de hoogleraar Vreede, die toen nog voor liberaal 
doorging, uit Leiden 50 modelpetities kreeg toegezonden slaagde hij er niet in 
20 Voor het negenmannenvoorstel: Boogman, Rondom 1848, 42-43. Gegevens over het petitionne

ment bij J. H. von Santen, 'De Amstelsociëteit: liberale organisatie in Nederland in de jaren 
1846-1851', in: Figuren en figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J. C. Boogman (Gronin
gen, 1979) 113-154, aldaar 115-116 en noot 28. De organisatoren stond geen 'volkspetitionne-
ment' voor ogen; het ging hun meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit van de ondertekena
ren. 

21 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA), Tweede Kamer (TK), zittingsjaar 1844-1845, pe
titie nr. 367, exh. 28-2-1845, nr. 7. 

22 Van den Bergh aan Potgieter, 10-3-1845, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Hs. Af 13 a. 
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deze te slijten. Men had vergeefs gehoopt dat de liberale hoogleraar Ackers
dijck zich aan het hoofd van de beweging zou willen stellen, maar deze bepaal
de zich in die tijd tot het kritiseren van het financieel-economisch beleid van 
de regering. Ook het feit dat het invloedrijke kamerlid mr J. K. baron van 
Goltstein, die sinds 1840 Utrecht vertegenwoordigde en tot de linkervleugel van 
de conservatief-liberale 'middenpartij' werd gerekend, het negenmannen-
voorstel niet had willen steunen, schijnt sommigen te hebben weerhouden 2i. 
Het lijkt daarbij geen toeval dat juist deftige steden als Den Haag en Utrecht 
bleven zwijgen. Bovendien, wie zich openlijk voor grondwetsherziening ver
klaarde liep het risico in zijn carrière te worden belemmerd. De regering had 
opdracht gegeven de namen der ondertekenaren te noteren 'en tevens op te ge
ven of onder hen ook eenigen worden aangetroffen, die met het vertrouwen der 
Regeering in de een of andere betrekking zijn vereerd, of daarmee wenschen 
vereerd te worden'. Inderdaad is de overheid in sommige gevallen tegen petitio-
narissen opgetreden. Sindsdien werd in brede kring geloofd aan het bestaan 
van het 'Zwarte Boek' waarin voorstanders van hervorming en vooruitgang 
werden opgeschreven 24. 

Op 31 mei 1845 viel het doek over het negenmannenvoorstel toen de Kamer 
besloot het niet in behandeling te nemen. Grondwetsherziening leek nu verder 
weg dan ooit. De tegenstellingen tussen liberalen en conservatief-liberalen wa
ren mede door het petitionnement verscherpt. Van de regering viel niets te ver-
23 Vreede, Levensschets, 272-27'4. De lauwheid van de Utrechters leidde in 1846 tot een daverende 

ruzie tussen Thorbecke en Vreede in de trein van Heidelberg naar Mannheim. Ibidem, 298-299. 
24 De minister van Justitie aan de procureur-generaal in de provincie Utrecht 24-1-

1845 (minuut). Begin maart kregen alle procureurs-generaal opdracht voor 22 maart rapport 
uit te brengen. ARA, Justitie, nr. 4664, exh. 25-1-1845, nr. 20 geheim en exh. 11-3-1845, nr. 
15 geheim. 
Voorbeelden van overheidsmaatregelen tegen ondertekenaars in: Rapporten van de gouver
neurs, III, 245-254. Voor het 'Zwarte Boek': Mr H. van A. [A. W. Engelen], Herinneringen 
van vroeger en later leeftijd en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten (Tiel, 1884) 205-206; 
D. van Eek, 'Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale 
afgevaardigde mr. Daniël van Eek aan vijfendertig jaar Kamerlidschap 1849-1884'. C. A. Tam-
se ed. Archief uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
1975, 123; Von Santen, 'De Amstelsociëteit', noot 81. 
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wachten; in de troonrede van 20 oktober verklaarde koning Willem II niet over
tuigd te zijn van de noodzaak tot grondwetswijziging25. Een logisch gevolg van 
deze impasse was dat de liberalen zich meer gingen richten op plaatselijke ac
ties. Als men invloed wilde uitoefenen op de samenstelling van de Tweede Ka
mer moest op het laagste niveau, bij de verkiezingen voor de kiezerscolleges, 
worden begonnen. Eerst wanneer die gezuiverd waren van 'monopoliserende 
aristocraten' konden er meer liberalen in de stedelijke raden worden benoemd 
en via deze in de Provinciale Staten die, zoals we hiervoor zagen, de Tweede 
Kamerleden aanwezen. Het signaal hiertoe zou uitgaan van Amsterdam. 
In januari 1846 sloten de Amsterdamse liberalen zich aaneen in de Amstelsocië-
teit 26. Het programma van deze vereniging, de eerste poging van de liberale 
burgerij zich politiek te organiseren, was aanvankelijk nogal vaag. Artikel 2 
van het reglement vermeldde als doel van de sociëteit: 'gezellig verkeer en leer
zame wisseling van denkbeelden tot ontwikkeling van openbaren geest en be
hartiging van vaderlandsche belangen'. De onschuldige naam en het al even on
schuldige programma waren bedoeld om geen argwaan te wekken bij de autori
teiten en potentiële medestanders niet af te schrikken. Er bestond nog geen 
grondwettelijke vrijheid van vereniging en vergadering en dat belemmerde in 
het bijzonder het oprichten van staatkundige genootschappen. De Amstelso-
ciëteit wilde geen massa-organisatie zijn: leden werden eerst na ballotage toege
laten. Weldra nam de vereniging ook buitenleden (d.w.z. buiten Amsterdam) 
aan; vrijwel alle liberalen van naam traden toe, met uitzondering van Thor-
becke. Vermoedelijk heeft deze de vereniging te vaag gevonden en gaf hij de 
voorkeur aan een kleiner gezelschap te Leiden onder zijn eigen leiding (de zoge
naamde 'Zaterdag'). In december 1846 had de Amstelsociëteit 145 leden van 
wie 95 buitenleden. 

Hoewel de Amstelsociëteit is voortgekomen uit de beweging voor grondwets
herziening van 1845 begaf zij zich allereerst in de Amsterdamse politiek. Bij de 
stedelijke verkiezingen van 1846 en 1847 trad zij, gesteund door het Algemeen 
Handelsblad, met succes als liberale kiesvereniging achter de schermen op. 
Vooral haar overwinning in september 1847, toen in alle elf vacatures in het 
kiezerscollege kandidaten van de Amstelsociëteit werden benoemd, baarde veel 
opzien. Het opmerkelijkst was dat voor het eerst openlijke politieke strijd was 
gevoerd: na de liberalen waren ook de 'aristocraten' (conservatieven) en katho
lieken met een gedrukte kandidatenlijst uitgekomen. Het succes van de Amstel
sociëteit, dat de regering met zorg vervulde en vooral de koning hoogst veront
rustte, bewees dat met gerichte actie heel wat te bereiken viel. Weldra zou het 
voorbeeld buiten de hoofdstad worden nagevolgd. 

Vier Utrechtse liberalen 

Ondanks de passieve houding van Utrecht in 1845 waren ook daar liberalen te 
vinden. Vier van hen hadden zich meteen in 1846 als buitenleden bij de Amstel
sociëteit aangesloten: de hoogleraar mr J. Ackersdijck, het Statenlid jhr G. J. 
Beeldsnijder van Voshol, de advocaat mr C. L. Schuller tot Peursum en de 
oud-muntmeester Y. D. C. Suermondt. Van dit viertal was Ackersdijck 
25 Boogman, Rondom 1848, 44. 
26 Von Santen, 'De Amstelsociëteit'; Van Tijn, 'Tien jaren', 195-204. 
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(1791-1861) de bekendste 27. Hij was voor de Belgische Opstand hoogleraar in 
Luik geweest op de leerstoel die oorspronkelijk voor de beroemde economist 
J.-B. Say was bestemd. Sinds 1831 was hij verbonden aan de Utrechtse rechten
faculteit waar hij in het bijzonder staathuishoudkunde doceerde. Hoewel hij 
geen werk van enige omvang naliet is hij een van de grondleggers geweest van 
de liberale economie in Nederland: men sprak van de school van Ackersdijck. 
In deze jaren was hij een scherp en bitter criticus van de regering geworden die 
hij willekeur, geheimhouding en traagheid verweet en die naar zijn mening de 
lessen der staathuishoudkunde geheel miskende. Daarmee had hij meer dan 
eens het ongenoegen van de regering opgewekt. In 1835 was hij officieel berispt 
om zijn brochure tegen de protectionistische graanwet en in 1845 had minister 
Van Hall hem in de Kamer uitgemaakt voor een pamflettist 'wiens pen in bitter
heid en gal was gedoopt'. Als de hoogleraar zo doorging diende hij naar de me
ning van de regering zijn betrekking neer te leggen. Mettertijd was Ackersdijck 
ervan overtuigd geraakt dat alleen een krachtige koerswijziging Nederland uit 
zijn doodsslaap kon wekken; daartoe was openbaarheid in regeringszaken een 
eerste vereiste. 

Zijn vriend Suermondt (1792-1871) was afkomstig uit een vooraanstaande Rot
terdamse koopmansfamilie (ook Ackersdijck had Rotterdamse relaties: zijn 
zwager was de bekende bankier R. A. Mees). Als directeur van de Rijksmunt 
(1818-1838) had hij deze instelling tot een modelinrichting weten te maken; 
door hem was in 1821 in Utrecht de eerste stoommachine geïntroduceerd. In 
1838 had de voortvarende muntmeester ontslag genomen na een conflict met 
de minister van koloniën die de Indische duitenplaatjes voortaan op Java wilde 
laten fabriceren in plaats van aan de Utrechtse Munt 28. Suermondt was een 
liberaal van het eerste uur: al in 1829 had hij de aandacht van de autoriteiten 
getrokken als lid van een liberaal groepje rond de oppositionele politicus J. G. 
van Nes. Suermondt had zelfs de befaamde Belgische republikein De Potter in 
zijn Brusselse gevangenis bezocht 29. 
Beeldsnijder van Voshol (1791-1853) was sinds 1833 lid van de Staten van 
Utrecht voor de landelijke stand 30. Hij stamde uit een Amsterdamse regenten-

21 Zie: W. C. Mees, 'Levensberigt van mr. Jan Ackersdijck', Handelingen der jaarlijksche alge-
meene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Levensbe-
rigten der in dat jaar afgestorvenen medeleden (Levensb. Lett) (Leiden, 1862) 25-46; O. van 
Rees, 'De wetenschappelijke werkzaamheid van mr. J. Ackersdijck', Utrechtsche Studentenal-
manak 1862, 169-212; Vreede, Levensschets, passim. 

28 Over Suermondt als muntmeester: C. Hoitsema en F. Feith, De Utrechtsche Munt. Uit haar 
verleden en heden (Utrecht, 1912) 48-49, 76-79. Suermondt had tegen hoge kosten een eigen 
muntschroefinstallatie op basis van stoomkracht ontwikkeld, speciaal voor de Indische koper-
aanmuntingen. De koperfabrikanten beschuldigden hem van monopolistische praktijken en het 
maken van enorme winsten. Voor zijn ontslag: ARA, Staatssecretarie 1813-1840, nr. 5817B, 
exh. 20-6-1838, La S 25 geheim. Over Suermondts persoonlijkheid: Mulder, Levensschets, 237. 

2" N. C. F. van Sas, 'Het politiek klimaat in Noord-Nederland tijdens de crisis van het Verenigd 
Koninkrijk, 1828-1830', in: Colloquium over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandsche 
betrekkingen tussen 1815 en 1945. Brussel 10-12/12/1980. Acta (Gent, 1982) 103-127, aldaar 
123 noot 76. Voor het Utrechtse liberale kamerlid Van Nes: G. J. Hooykaas, 'De politieke ont
wikkeling in Nederland 1830-1840', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XI (Weesp, 
1983) 306-314, aldaar 308. 

30 M. D. de Bruyn, 'Levensberigt van jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol', Levensb. Lett. 1853, 
100-101; K. Thomassen, 'De autografen- en albaverzameling van G. J. Beeldsnijder van Vos
hol', in: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld 
door medewerkers van dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van 
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familie die door koning Willem I in de adelstand was verheven en was een 
schoonzoon van de in 1840 overleden gouverneur van de provincie Utrecht, L. 
van Toulon. Sinds 1834 was hij ambachtsheer van Voshol en Vrije Nes (bij 
Zwammerdam). De gedeeltelijk verlamde jonkheer woonde eerst op huize Ru-
pelmonde aan de Vecht, later te Utrecht aan de Plompetorengracht. Hij was 
een vermaard verzamelaar van handschriften en bestuurslid van diverse weten-
schappelij ke genootschappen. In j uni 1846 baarde Beeldsnijder veel opzien met 
zijn voorstel in de Staten van Utrecht om voortaan in het openbaar te vergade
ren 31. Hij wees erop dat de staatszaken wel openbaar werden behandeld (in 
de Kamers) maar de provinciale en gemeentelijke aangelegenheden, waar veel 
meer burgers verstand van hadden, achter gesloten deuren werden besproken. 
De burgers, zo voerde hij aan, hadden het recht de behandeling van hun zaken 
en de besteding van hun geld te beoordelen en te weten welke leden verdienden 
te worden gekozen. Door eenvoudig hun reglement te veranderen konden de 
Staten van Utrecht een voorbeeld geven aan andere provincies en vooral aan 
de stedelijke besturen. Openbaarheid, aldus de voorsteller, was een 'zacht en 
eenvoudig geneesmiddel' en minder gewaagd dan de 'hevige kuur' die de voor
standers van grondwetsherziening de natie wilden doen ondergaan en die het 
hele staatsgebouw op losse schroeven zou zetten (waarschijnlijk was dit vooral 
een tactisch argument want Beeldsnijder steunde in 1848 van harte de grond
wetsherziening). Het mocht echter niet baten: op advies van de gouverneur 
werd het voorstel, dat door de hele liberale pers was bijgevallen, buiten delibe-

de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (Hilversum, 1986)283-297. De nagelaten papieren 
van Beeldsnijder bevinden zich in het familiearchief Des Tombe, Rijksarchief Utrecht. 

3 ' Afgedrukt in de Politieke Bijdragen tot de Geschiedenis des Vaderlands in het jaar 1847, verza
meld en uitgegeven door mr C. L. Schuller tot Peursum, nr. 9. 135-140. Zie ook nr. 10, 11 en 
13. Vreede steunde Beeldsnijders initiatief in zijn Beschouwing der openbare meening (Utrecht, 
1846) 15-16. 
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ratie gehouden. Ook een nieuw voorstel van Beeldsnijder in 1847 om ten minste 
de notulen te doen drukken (zoals enkele provincies al deden) kon bij zijn me
deleden geen genade vinden. 
Het vierde buitenlid van de Amstelsociëteit, Schuller tot Peursum (1813-1860), 
behoorde tot een jongere generatie liberalen 32. Geboren in Oud-Alblas uit een 
familie van militaire ingenieurs was hij opgevoed door zijn grootvader ds J. J. 
de Jonge, heer van Peursum (een buurtschap in de Alblasserwaard). Na zijn 
rechtenstudie te Utrecht vestigde hij zich aldaar als advocaat. Daarnaast was 
Schuller een geboren publicist. In 1839 gaf hij een paar maanden zonder succes 
een rechtsgeleerd tijdschrift uit; ook zijn humoristische Utrechtsche Brieven 
van hetzelfde jaar werden na achttien nummers gestaakt. Meer aftrek vonden 
zijn uitgaven van verscheidene wetboeken met aantekeningen en commentaar. 
Met zijn vriend mr J. I. D. Nepveu, de griffier van het Provinciaal Gerechts
hof, redigeerde hij sinds 1845 het Algemeen Letterlievend Maandschrift en 
toen dit in 1851 samenging met De Recensent, ook der recensenten bleven zij 
tot 1858 de redactie voeren. Schuller was niet alleen een zeer geestig man, hij 
beheerste ook ten minste twaalf talen en was een expert op het gebied van de 
IJslandse en Zweedse letterkunde en een groot kenner van Cervantes wiens 
Don Quijote hij vertaalde. 

Schuller was overtuigd liberaal. Hij geloofde in de idealen van de Franse Revo
lutie, de 'edele leer der vrijheid, gelijkheid en broederschap, der regten van den 
mensch en burger', en in 'den gestadigen vooruitgang der menschheid' 33. Hij 
was vrijmetselaar maar ook ijverig protestant; hij vervulde diverse functies in 
de hervormde kerk en was lid van het antipapistische genootschap Phylacte-
rion. Deze combinatie zou hem na 1848 in een wat paradoxale positie brengen. 
In godsdienstig opzicht sympathiseerde Schuller met het Reveil (Da Costa en 
Beets kwamen bij hem thuis) en hij deelde Groen van Prinsterers opvattingen 
over positief-christelijk onderwijs en de wenselijkheid van afzonderlijke ge-
zindtescholen. Groens politieke stelsel (of wat daar voor doorging) wees hij 
echter af. Hij verweet de antirevolutionaire richting dat zij 'zich vijandig ge
zind toont tegen de echt-liberale regeerwijze, namelijk die van openbaarheid, 
regtstreeksche verkiezingen, periodieke aftreding der regenten, volksvertegen
woordiging, ministeriële verantwoordelijkheid enz., alles vruchten van revolu
tion, omdat zij op geene andere wijze te verkrijgen waren'. Anderzijds betreur
de Schuller het dat er zo weinig 'vroome liberalen' waren dat zij 'tot de zonder
lingen schijnen te behooren' en hij hoopte dat de oprechte antirevolutionairen 
zich zouden ontdoen van de reactionaire 'fijmelaars en huichelaars die met hen 
medeloopen' en de liberale beweging zouden komen veredelen 'door den zuur-
deesem huns Christendoms' 34. Om die reden noemde het grogtprotestantse 
Utrechtse blad De Herkaauwer hem in 1854 'als politicus een thorbeckiaan en 
als protestant een halve antirevolutionair' en het concludeerde dat Schuller 

32 J. I. D. Nepveu, 'Levensberigt van C. L. Schuller tot Peursum', Levensb. Lett. 1860, 380-409; 
B. J. L. de Geer, 'Nekrologie mr. C. L. Schuller', Algemeene Konst- en Letterbode, LXXII 
(1860) 117-118; familie-archief Schuller tot Peursum, Marum. Ik ben voornemens aan deze op
merkelijke figuur een afzonderlijke publicatie te wijden. 

33 De Recensent 1854, I, 398-399. 
34 Ibidem, 45-48. Schuller bestreed de gemengde school in zijn Gedachten over lagere scholen, 

naar aanleiding van eenige in de jaren 1849-1855 over dat onderwerp uitgegevene geschriften 
(Utrecht, 1856). 
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'zijn tijd eigentlijk een paar duizend jaar vooruit is en dat hij onder de onbegre
pen genieën zal blijven behooren' 35. 

De Rhijnsociëteit en de liberale campagne van 1847 

Openbaarheid werd, nu op grondwetsherziening voorlopig niet te rekenen viel, 
de belangrijkste liberale eis van de jaren 1846-1847. Met name Thorbecke heeft 
er een krachtig pleidooi voor geleverd. In zijn boekje Over plaatselijke begroo
ting (Leiden, 1847) hekelde de hoogleraar, die sinds 1845 lid van de Leidse raad 
was, de verwardheid en stelselloosheid van het plaatselijk financieel beheer. 
Geheimhouding van de stedelijke begroting en van de raadsdiscussies zag hij 
als de oorzaak van alle gebreken. Hij merkte schamper op dat men gemakkelij
ker kon doordringen in het budget van Pruisen of Frankrijk dan in dat van 
Amsterdam of Den Haag. Eind december dienden 25 stemgerechtigde burgers 
van Leiden bij hun stadsbestuur een door Thorbecke opgesteld verzoekschrift 
in om de stedelijke begroting openbaar te maken. In januari 1847 werd dit 
voorbeeld gevolgd door 20 burgers van Utrecht met een petitie van de hand van 
Vreede; beide geschriften werden vervolgens in een gezamenlijke uitgave ge
drukt 36. Dit betekende overigens niet dat Thorbecke en Vreede nu geestver
wanten waren geworden. In zijn Beschouwing der openbare meening (Amster
dam, 1846) was de Utrechtse hoogleraar stevig van leer getrokken tegen Thor
becke en de liberale pers. 'Radicalen' en 'omwentelingszuchtigen' waren in zijn 
ogen geen liberalen. Vreede pleitte wel voor openbaarheid en voor directe ver
kiezingen op provinciaal en plaatselijk niveau, maar van een rechtstreeks geko
zen Tweede Kamer wilde hij niets weten. Juist dit punt heeft hem tot een princi
pieel bestrijder van de liberalen gemaakt. 

In Schuller vond de campagne voor openbaarheid een krachtig steunpilaar. Op 
1 mei 1847 begon hij de uitgave van een eigen weekblad, de Politieke Bijdragen 
tot de Geschiedenis des Vaderlands, die tot 19 april 1848 zouden verschijnen. 
Het blad had als doel openbaarheid van provinciaal en gemeentelijk bestuur 
te bevorderen, vooral in geldzaken, en het deed dit door met medewerking van 
Beeldsnijder geheime begrotingen af te drukken. In het bijzonder de plaatselij
ke oligarchen nam Schuller op de korrel. Aan de benarde toestand van het land 
en de algemene ontevredenheid hadden de provinciale en stedelijke regenten 
volgens hem evenzeer schuld als de regering door hun 'slaafsche schroom voor 
het centraal Bestuur en de kleingeestigheid en onbeleefdheid jegens de bur
gers'. Schuller meende dat ook bij de bestaande gebrekkige grondwet de burge
meesters, raads- en Statenleden veel meer zouden kunnen doen, maar dat ze 
zich door het 'ellendige solliciteersysteem' vrijwillig aan het stelsel der regering 
hadden verkocht. Zijn blad zou oppositie voeren met open vizier, onder een 
verantwoordelijk hoofdredacteur die uitsluitend ondertekende artikelen op
nam, want naamloze, onfatsoenlijke oppositie deed afbreuk aan de liberale 
zaak. Schuller betreurde het dat de thorbeckiaanse Arnhemsche Courant, 

» De Herkaauwer 22-1-1854. 
36 Twee verzoekschriften, ingediend door burgers van Leyden en Utrecht, tot verkrijging van 

meerdere openbaarheid der stedelijke begrootingen (Utrecht, 1847). Zie ook: Vreede, Levens
schets, 303; I. J. Brugmans, Thorbecke (Haarlem, 1932) 80-82. Een koninklijk besluit van 16 
april 1847 kende de plaatselijke besturen de bevoegdheid (niet de verplichting!) toe hun begro
tingen openbaar te maken. 
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Mr C. L. Schuller tot Peursum was de gebo
ren penvoerder van de liberale beweging in 
Utrecht. Om de stedelijke Oligarchie te 
bestrijden gaf hij in 1847 en 1848 de Politieke 
Bijdragen tot de Geschiedenis des Vaderlands 
uit. 
Potloodtekening door J. Kayser, 1847. Ver
blijfplaats onbekend. 'Foto: part. coll. 

'waarin zulke juiste vertoogen door zaakkundige mannen worden geplaatst 
steeds blijft voortgaan met aanleiding te geven dat de ware constitutionele op
positie gelasterd wordt, door het opnemen van vuile ingezonden stukken. . . 
waarin de anonimiteit is . . . de vermomming der laaghartigheid'. Hij wilde een 
oppositie-orgaan dat niet blind zou schelden en razen maar overtuigen en - een 
novum - waarin een kandidaat voor de Staten of de raad zijn beginselen aan 
de kiezers kon openbaren 37. 
De liberale beweging in Utrecht leek nu de wind in de zeilen te krijgen. Er waren 
tien nieuwe leden tot de Amstelsociëteit toegetreden en op 12 augustus 1847 
ging men over tot de oprichting van een eigen Utrechtse afdeling onder de naam 
Rhijnsociëteit (in Den Haag, Leiden, Rotterdam en Deventer bestonden al der
gelijke afdelingen). Voorzitter werd Ackersdijck, secretaris zijn leerling mr W. 
R. Boer (de latere burgemeester van Utrecht) terwijl Schuller als penning
meester optrad. De nieuwe leden hadden merendeels het Utrechtse verzoek
schrift van januari ondertekend. Naast de oudere leden Beeldsnijder en Suer-
mondt waren het de rentenier T. C. van Barneveld van Est en Opijnen (een zwa
ger van de negenman Van Dam van Isselt; hij bewoonde het huis De Oor
sprong), de boekhandelaar J. G. Broese, de koopman F. H. C. baron van 
Heeckeren van Brandsenburg 38, de gepensioneerde kapitein der infanterie A. 
J. van Hoey Schilthouwer, de advocaat mr M. de Koek, de steenfabrikant H. 
J. Rose, de fabrikant mr J. H. Schober, de latere schutterijcommandant mr 
A. G. J. baron Taets van Amerongen en de arts dr N. P. Visscher (een zoon 
van de vermaarde Utrechtse patriot mr G. A. Visscher). Het waren allen beken
de personen uit adel, patriciaat en gezeten burgerij. Ackersdijck had vergeefs 
geprobeerd zijn collega Vreede over te halen om mee te doen maar deze weiger
de zijn 'overtuiging aan de decreten van deze of geene wisselvallige meerder-

37 Voor Schullers redactionele beginselen zie vooral het gedrukte prospectus (Universiteitsbiblio
theek Utrecht (UBU) 159 A 10); Politieke Bijdragen, 'Voorberigt', 427, 431, 521, 747-748; J. 
de Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830 (5 dln; Amsterdam, 1873-1882) V, Let
terkundige aanteekeningen, 114-117. 

18 Zijn in 1845 overleden oom mr W. R. baron van Heeckeren van Brandsenburg was burge
meester van Utrecht en lid van de Tweede Kamer geweest. 
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heid van stemmen der clubisten ten offer te brengen' 39. 
Met haar 14 leden werd de Utrechtse afdeling alleen door Den Haag (19) en Lei
den (16) overtroffen (de hoofdvereniging in Amsterdam telde in 1847 ongeveer 
60 leden). Het betrekkelijk grote ledental in Den Haag en Utrecht is des te op
merkelijker omdat daar in 1845 de adhesie aan het negenmannenvoorstel prak
tisch nihil was geweest. De eenzame Utrechtse petitionaris Van der Pant had 
zich in december 1846 als lid bij de Amstelsociëteit aangemeld maar hij is ken
nelijk niet toegelaten want zijn naam komt op geen enkele ledenlijst voor 40. 
Radicaal was de Rhijnsociëteit, mede gezien de maatschappelijke achtergrond 
van haar leden, zeker niet. Weldra zou blijken wat zij waard was. 
In september 1847, dezelfde maand die de Amsterdamse liberalen zo'n eclatan
te overwinning opleverde, waren er door overlijden twee vacatures in het 
Utrechtse kiezerscollege 41. Toen de opgehaalde stembriefjes waren geteld 
bleek dat de beide kandidaten van de Rhijnsociëteit de meeste stemmen hadden 
gekregen: Schuller zelfs meer dan twee keer zo veel (138) als de eerstvolgenden, 
Van Heeckeren van Brandsenburg en mr P. A. Broers, die ieder 61 stemmen 
behaalden, en de katholieke jhr mr P. A. M. van Oosthuyse van Rijckevorsel 
van Rijsenburg (60). Tussen Broers en Van Heeckeren besliste het lot ten gunste 
van de laatste zodat de liberalen beide zetels in de wacht sleepten. Typerend 
voor de gebruikelijke gang van zaken was dat de overige stemmen waren ver
snipperd over 220 personen van wie er 184 minder dan 10 stemmen hadden ge
kregen. Van de ruim 2000 stemgerechtigden hadden er nog geen 800 hun stem 
uitgebracht. Nu bleek hoe een georganiseerde doelbewuste minderheid daarvan 
partij kon trekken. De Rhijnsociëteit had alleen achter de schermen campagne 
gevoerd en haar kandidaten mondeling aanbevolen 'aan wie het hooren wilde'; 
circulaires en aanbevelingen in de pers zoals in Amsterdam (waar de liberalen 
de steun hadden van het Algemeen Handelsblad) kwamen in Utrecht nog niet 
voor. Even kenmerkend voor de Utrechtse verhoudingen was Schullers com
mentaar dat als de liberalen niet hun krachten hadden gebundeld de katholie
ken de zege zouden hebben behaald over 'de partij des behouds van den ouden 
oligarchischen slentergang'. De aristocraten dankten het dus aan de liberalen 
dat nog net een vooraanstaand katholiek uit het kiezerscollege was geweerd: 
hun eigen onderlinge afspraak zou daartoe te kort zijn geschoten. Triomfante
lijk berichtten de Utrechtse liberalen hun succes aan het Handelsblad: 'Ook 
wij, jongste zuster van de Amstelsociëteit, wij zwemmen, nospoma natamus; 
ook wij onder den naam van Rhijnsociëteit hadden in twee vacatures tot kiezers 
te voorzien; en ziet, onze eerste proeve is gelukt. Onze beide kandidaten zijn 
benoemd!' 42. Uit steden als Den Haag en Deventer werden eveneens liberale 
overwinningen gemeld. 

39 Vreede, Levensschets, 301-302. 
40 Von Santen, 'De Amstelsociëteit', 124 en noot 83. 
41 Voor de stedelijke verkiezingen van 1847: Politieke Bijdragen, 342-344. Het proces-verbaal lag 

wel ter inzage op het stadhuis (de raad zelf fungeerde als stembureau) maar de stembusuitslag 
werd niet door het stadsbestuur gepubliceerd hoewel dit bij koninklijk besluit van 12 juni 1847 
was toegestaan. Het proces-verbaal was bovendien zeer onvolledig: er bleek niet uit hoeveel 
stembiljetten waren rondgebracht, hoeveel niet of blanco waren ingeleverd en hoeveel biljetten 
ongeldig waren verklaard. Schuller berekende dat ten minste 765 stemgerechtigde burgers 
moesten hebben deelgenomen. 

43 Geciteerd in: De Bosch Kemper, Geschiedenis, V, 200 en (met een onjuiste verwijzing) Van 
Tijn, 'Tien jaren', 200. Nos poma natamus: wij aDnelen zwemmen. 
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Meteen al, op 4 oktober, moest het kiezerscollege in actie komen om een vaca
ture in de stedelijke raad te vervullen. Schuller deed nu een ongehoorde stap. 
In een gedrukte brief aan het kiezerscollege (waarin hij dus zojuist was be
noemd) beval hij zichzelf publiekelijk aan voor de vacante raadszetel met een 
open verklaring van zijn staatkundige beginselen 43. Dat hij zou worden geko
zen verwachtte hij niet; zijn brief was bedoeld als een demonstratie. Wanneer 
de kiezers een 'geheime sollicitant van onbekende politieke beginselen' verko
zen boven een openlijke kandidaat 'met een door de meerderheid van stemge
rechtigde burgers bezegelde staatkundige geloofsbelijdenis' zouden de gebre
ken van het kiesstelsel in het volle licht komen. Schullers openlijke politieke 
kandidatuur, door de liberale pers ten voorbeeld gesteld 44, gaf niet weinig aan
stoot. De Utrechtsche Courant van 1 oktober verklaarde het geheel in strijd met 
'onze bestaande vrijzinnige grondwet'45 als de kiezers een soort van 'inquisitie' 
moesten doen naar de politieke denkwijze van de te benoemen persoon; het 
blad beschuldigde de liberale kandidaat ervan dat hij 'onrust in de gemoederen 
zocht te verwekken, partijzucht aan te kweeken, zich zelven te verheffen boven 
hen die met behoorlijk beheer van zaken bekend zijn'. In de besloten zitting 
van het kiezerscollege kreeg Schuller twee stemmen 46. De raadszetel ging naar 
de orthodoxe protestant mr J. F. baron van Reede van Oudtshoorn, raadsheer 
in het Provinciaal Gerechtshof. Daarmee was voorlopig een einde gekomen 
aan de liberale campagne 47. Het volgend jaar zouden er echter volgens rooster 

43 Brief van 21 september 1847, afgedrukt in Politieke Bijdragen, 341-342. 
44 Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) 27-9-1847. Het Tielsch Stads- en Arrondissements-

Weekbiad (het orgaan van de negenman Van Dam van Isselt) verheugde zich in zijn hoofdarti
kel van 8 oktober in Schullers stap: 'Hij is een verblijdend teken van meer en meer ontwakend 
staatkundig leven. Zijn voorbeeld zal navolgers vinden; dat voorbeeld zal de openbare meening 
voor zich winnen; en de kiezers zullen op den duur niet tegen die openbare meening bestand 
zijn. Indien slechts eerst de kiezerscollegièn gezuiverd zijn van monopoliserende aristocraten, 
en aangevuld met vrijzinnige mannen. Op die wijze moet de trechter langzamerhand gereinigd 
worden. Van onder op, met de kiezers, moet men beginnen. Die kiezer wil worden, moet daar
voor, en voor zijne staatkundige gevoelens, openlijk uitkomen; opdat de stemgeregtigden kun
nen beoordeelen of hij al dan niet geschikt is. Tot heden is het juist omgekeerd: alles geschiedt 
in het grootste geheim; die naar een kiezersplaats verlangt, zorgt vooral dat verlangen niet open
lijk te kennen te geven; het is of hij zich ervoor schaamt; hij werkt in het geheim, door onderge
schikten en goede vrienden, maar in het openbaar huichelt hij de grootste onverschilligheid. 
Aan die geheime en lage kuiperijen moet een einde komen. Vooral in het staatkundige, is volko
men openbaarheid de beste waarborg tegen bedrog en ongeschiktheid. Domheid en eigenbaat, 
of het vooroordeel der ongewoonheid kunnen alleen het voorbeeld, door den heer Schuller ge
geven, afkeuren; wij wenschen van harte dat het alomme navolging moge vinden.' 

45 Volgens de grondwet was iedere Nederlander tot landsbediening benoembaar. Dit werd zo uit
gelegd dat ook bij verkiezing geen onderscheid mocht worden gemaakt naar godsdienstige of 
politieke gezindheid. In die zin was de grondwet dus 'liberaal', d.w.z. onpartijdig, en gold on
derzoek naar de politieke opvattingen van een kandidaat als 'onwettig'. 

46 GAU, Stad, IV, Notulen Burgemeester en Wethouders sept.-okt. 1847, fol. 41, proces-verbaal 
van de kiezersvergadering op 4 oktober 1847. Aan de verkiezing van nieuwe raadsleden nam 
slechts de helft van het kiezerscollege deel; de andere helft van de aanwezige kiezers werd eerst 
reglementair uitgeloot. Tot deze laatste groep behoorden Beeldsnijder en Van Heeckeren. On
der de twintig kiezers die wel hun stem uitbrachten waren Ackersdijck, Schuller zelf en zijn 
vriend Nepveu. 

47 Zij kreeg in december nog een staartje toen de Utrechtse raad weigerde de arts dr A. A. H. 
Suyck - eerste op de voordracht van de stedelijke aalmoezenierskamer - te benoemen tot stads
geneesheer, omdat hij lid was van de Amstelsociëteit (in Woerden). Zie Politieke Bijdragen, 520 
en 551-552. In een ingezonden brief gaf een der raadsleden toe (op zich een novum dat een re
gent zich openlijk verantwoordde) dat hij tegen had gestemd omdat Suyck als lid van een staat
kundig genootschap 'de handen en het hoofd te vol heeft, om zich uitsluitend aan zijn heilzaam 
beroep en der lijdende menschheid toe te wijden'. 
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niet minder dan veertien kiezers moeten aftreden: voor de Utrechtse liberalen 
leek nog van alles mogelijk. 

Utrecht en de grondwetsherziening van 1848 

De stormachtige gebeurtenissen van het jaar 1848 kwamen ook voor de libera
len in Utrecht geheel onverwacht. Het is bekend hoe Willem II in maart onder 
de indruk van de revoluties in Frankrijk en Duitsland radicaal omzwaaide en 
door persoonlijk ingrijpen een liberale grondwetsherziening mogelijk maakte. 
Beide Kamers hebben alleen onder zware pressie van de koning de nieuwe 
grondwet, hoofdzakelijk het werk van Thorbecke, willen slikken. In het bij
zonder de invoering van rechtstreekse verkiezingen was moeilijk te verteren, 
maar ook de vrijheid van vereniging en van onderwijs lag velen zwaar op de 
maag: men zag daarmee de deur geopend voor het roomse gevaar. Naast het 
optreden van de koning is de steun van de katholieken aan de grondwetsherzie
ning, die hun emancipatie mogelijk maakte, van beslissende betekenis geweest. 
Tegelijkertijd heeft die echter ook de weerstand ertegen vergroot. De samen
werking tussen liberalen en katholieken in 1848 leek teveel een katholieke po
ging om zich van het onderwijs meester te maken en een liberale tactiek om de 
rechtstreekse verkiezingen door te drijven. De afkeer van rechtstreekse verkie
zingen werd daarbij nog versterkt door vrees voor 'inmenging van kerkelijk ge
zag in de keuze van volksvertegenwoordigers' 48. 

In het hele land had 's konings initiatief op 15 en 16 maart tot vreugdebetoon 
geleid. Daarbij vergeleken was het in Utrecht opvallend rustig gebleven. Alleen 
de studenten hadden de vlag uitgestoken en hun sociëteit geïllumineerd maar 
verder bleef het stil in de stad, waar enkel een verlichte W boven de deur van 
het koffiehuis De Nieuwe Bak aan de Lijnmarkt van vreugde over de aange
kondigde grondwetsherziening blijk gaf 49. Pas toen in april het eerste grond
wetsontwerp werd gepubliceerd en de regering vervolgens een beroep op de na
tie deed zich uit te spreken kwamen de reacties los. De stroom van adressen en 
brochures die de Kamer overspoelde gaf voor een deel steun aan Thorbecke en 
het grondwetsontwerp te zien, maar er was ook, net als in de Kamer, veel kri
tiek op de voorgestelde rechtstreekse verkiezingen en de vrijheid van godsdienst 
en onderwijs, waarbij men zich vooral in hervormde kring niet onbetuigd liet. 
De adressen uit Utrecht laten goed zien hoe daar de verhoudingen lagen. 
Dat er bij de aanzienlijken en de gezeten burgerij grote bedenkingen bestonden 
tegen de gang van zaken valt te lezen in het adres van mr F. H. C. Drieling en 
73 ingezetenen van de stad Utrecht50. Tot de ondertekenaren behoorden bijna 

48 P. Hofstede de Groot, Wat hebben wij van het ontwerp van gewijzigde grondwet te verwachten 
met betrekking tot godsdienst en onderwijs? (Groningen, 1848), geciteerd in: J. H. J. M. Wit-
lox, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst, II: De Nederland-
sche katholieken in de politiek onder koning Willem II ('s-Hertogenbosch, 1927) 247. Zie ook 
De Bosch Kemper, Geschiedenis, V, 362. Het bondgenootschap tussen katholieken en liberalen 
riep onaangename herinneringen op aan de oppositie voorafgaande aan de Belgische Opstand. 

49 Utrechtsche Avondpost 17-3-1848; In de VC is zelfs helemaal geen verslag te vinden. 
50 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 436, exh. 20-6-1848, nr. 375. Volgens Vreede, Levensschets, 354, 

was mr J. S. Vernède (advocaat-fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof) de eerste onderteke
naar; onder het adres staan de handtekeningen van Vernède en Drieling naast elkaar. Voor de 
petities in het algemeen: J. Talsma, 'Geeft met verschuldigde eerbied te kennen. Petities over 
kiesstelsel en kiesrecht uit de periode 1848-1850', TvG, XCI1 (1979) 438-451. 
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alle leden van het Hoog Militair Gerechtshof en van het Muntcollege en vrijwel 
de gehele Waalse kerkeraad. Daarnaast tekenden twaalf hoogleraren en een 
lector: de complete theologische faculteit, alle hoogleraren in de letteren (met 
uitzondering van Opzoomer), de juristen Vreede en De Geer en de drie veteri-
nairen. Vreede, die volgens zijn autobiografie als tweede had getekend (uit het 
stuk zelf valt dit niet nauwkeurig op te maken), betoonde zich ook in de 
Utrechtsche Courant en in enkele brochures een vurig bestrijder van de 
rechtstreekse verkiezingen, evenals de advocaat Drieling 51. Veertien onderte
kenaren waren van adel en tien behoorden tot patricische raadsfamilies. Ook 
enkele vooraanstaande fabrikanten en handelaars tekenden en, opmerkelijk 
genoeg, twee leden van de liberale Rhijnsociëteit: Taets van Amerongen en 
Broese die het nu blijkbaar allemaal te snel ging. 

Het adres deelde de bezwaren van de kamermeerderheid tegen een rechtstreeks 
gekozen volksvertegenwoordiging en achtte verkiezingen met één trap, door 
middel van kiescolleges, het meest wenselijk. Plotselinge invoering van directe 
verkiezingen was gevaarlijk omdat de 'nationale geest' onvoldoende was ont
wikkeld en de burgerij nog weinig blijk had gegeven van de behoefte 'een werk
zaam deel aan de regering te nemen'. In elk geval moest de Eerste Kamer blij
ven bestaan als 'bolwerk tegen overdrijving en zucht tot omverwerping'. Van 
onbeperkte vrijheid van vereniging waren 'hoogst bedenkelijke gevolgen' te 
verwachten, evenals van vrijheid van godsdienst. Maar vooral de voorgestelde 
vrijheid van onderwijs had op de adressanten een 'smartelijken indruk' ge
maakt: loslaten van de openbare volksschool zou slechts 'heillooze vruchten' 
opleveren. Het is duidelijk dat bij dergelijke bezwaren grootprotestantse ge
voelens een belangrijke rol speelden. 
Geheel in liberale zin was daarentegen een tweede adres 52, dat aandrong op 
rechtstreekse verkiezing van Staten-Generaal, Provinciale Staten en gemeente
raden, op algemene openbaarheid, volledige ministeriële verantwoordelijkheid 
etc. Kennelijk is dit stuk uit de kring van de Rhijnsociëteit voortgekomen: de 
eerste ondertekenaar was Van Hoey Schilthouwer en verder treffen we de na
men aan van Beeldsnijder, Boer, De Koek en Schuller maar niet die van 
Ackersdijck, die tot ongenoegen van Beeldsnijder als voorzitter geen activiteit 
ontplooide 53. Ackersdiicks schoonzoon, de hoogleraar Opzoomer, tekende 
51 G. W. Vreede De reglstreeKsche verkiezingen tot de nationale vertegenwoordiging bestreden 

(Amsterdam, 1848); De noodzakelijkheid der indirecte verkiezingen tot de nationale vertegen
woordiging nader betoogd (Amsterdam, 1848); De Provinciale Staten als kiezers tot de nationa
le vertegenwoordiging beschouwd. Antwoord aan de beeren mrs. A. F. Jongstra, J. van der 
Veen en C. W. Opzoomer (Amsterdam, 1848). In dezelfde geest: F. H. C. Drieling, Korte op
merkingen over de ontwerpen van wet betrekkelijk de herziening der grondwet (Utrecht, 1848) 
enM.M. von Baumhauer, Vrije verkiezingen en afbakening der staatsmagten (Utrecht, 1848). 

52 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 437, exh. 20-6-1848, nr. 376. Het adres is gedateerd 13 mei 1848. 
Naast de hierboven in de tekst genoemde personen tekenden de zoutzieder C. M. van Eelde, 
deloodwitfabrikant C. Hoogeveen, de apothekers D. de Briederen N. W. de Voogt, de geasso
cieerde commissionairs A. Cock en F. J. van der Tou, de latere burgemeester van Heinkenszand 
jhr mr C. van Citters, de goudsmit H. J. Schonenberg, de kruideniers C. M. Castelijn en H. 
van Schaik, de kachelsmid J. J. Goettsch, de stalhouder en latere predikant S. H. Buytendijk, 
de artsenijmenger en likeurstoker G. A. de Haart, de behanger P. M. Luca, de timmerman H. 
van Toorenenbergen en zijn buurman (zonder beroep) E. Jansen Schoonhoven. J. H. Ordas 
heb ik niet kunnen thuisbrengen. 

53 Beeldsnijder schreef op 17 mei aan Boer: 'Daar de Rijn- of Amstelsocieteit schijnt te stagneren 
en een langzame dood hier ter stede tegemoet gaat, is het hoog nodig als de Heer President den 
zelve niet wakker maakt, het op hem volgende nu oudste lid doet wat hij kan om haar levend 
te houden. . . Ik sta instantelijk op het houden van een vergadering, wij drogen uit als stokvisch 
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wel en zou bovendien tegenover Vreede de rechtstreekse verkiezingen op theo
retische gronden (het beginsel der volkssoevereiniteit) verdedigen 54. Verder be
vatte het adres onder meer de namen van twee fabrikanten, twee commissio
nairs, twee apothekers er enkele middenstanders, in totaal 23 personen. Een 
afzonderlijke adhesiebetuiging werd ingezonden door de industrieel W. H. de 
Heus, eigenaar van de koper- en ijzerpletterij annex gasfabriek op het Vreeburg 
(die de Utrechtse straatverlichting verzorgde) en van fabrieken in Arnhem en 
Apeldoorn. Deze adressant verklaarde als staatsburger en 'als bijzonder be
langstellende in alles wat strekken kan om den bloei van handel en nijverheid 
te bevorderen' het grondwetsontwerp hartelijk te ondersteunen 55. De Heus 
zou na 1850 nog een belangrijke rol gaan spelen onder de Utrechtse liberalen. 
Duidelijke bijval kwam er ook van katholieke zijde. In een kort en krachtig 
adres gaven 88 Utrechtse burgers blijk van hun 'onwankelbare verkleefdheid 
aan het huis van Oranje' en hun 'ernstig verlangen' naar het nieuwe rege
ringsstelsel, 'onder andere, omdat dit stelsel de, in onze dagen door het gansch 
beschaafd Europa schier algemeen en overal gehuldigde beginselen van gelijk
heid voor de wet, van vrijheid van godsdienst en van onderwijs bevat'. Dat we 
met een katholiek initiatief te maken hebben blijkt uit de namen van de adres
santen: na de eerste ondertekenaar O. A. J. Robert (een houthandelaar) volgen 
prominente katholieken als mr J. W. H. Bosch (een neef van Bosch van Dra-
kestein), mr A. W. K. Ariëns en de wijnkoper S. P. C. Koene 56. 
Juist die vrijheden die de grondwetsherziening de katholieken in het vooruit
zicht stelde, riepen bij anderen grote bezorgdheid op. De overige Utrechtse 
adressen spraken zich niet uit over het ontwerp in zijn geheel en ook niet over 
de rechtstreekse verkiezingen, maar maakten bezwaar tegen onderdelen ervan. 
Zo keerden 106 notabelen en middenstanders onder aanvoering van mr P. M. 
de la Court en mr J. G. J. baron van Ittersum zich tegen de bepalingen inzake 
godsdienst en onderwijs 57. Zij verklaarden zich overtuigd 'dat hun gevoelen 
de uitdrukking is van de meerderheid der ingezetenen' en betreurden het 'in
dien die stille en bezadigde meerderheid voor eene zoo luid sprekende minder
heid, tot bederf des vaderlands, zoude moeten bukken'. Toen het definitieve 

en dat in een ogenblik dat ieder tekenen van leven moet geven'. UBU, Hs. Ackersdijck, carton 
146. Hoewel hij geen adressen tekende was Ackersdijck overtuigd van de noodzaak van grond
wetsherziening: 'Wij moeten volstrekt den slender, de gewoonte om maar niets te doen laten 
varen. Daarvoor zijn directe verkiezingen een hoofdpunt. . . Het gevaar is niet in de democrati-
schen geest, maar in de schrikbarende verkeerdheden der regering, waardoor als ware het moed
willig, steeds onheilen over ons gebragt zijn'; 'Proeven tot zamenstelling eener politieke verhan
deling', UBU, Hs. Ackersdijck, carton 149, fol. 11. In tegenstelling tot Vreede was 
Ackersdijck na 1848 bij de studenten de gevierde geleerde die met zijn tijd mee ging; Vreede, 
Levensschets, 342. 

54 C. W. Opzoomer, Volkswil en vrije verkiezingen. Eene politische bijdrage (Leiden-Amsterdam, 
1848) en Het regt der geschiedenis in het vraagstuk der vrije verkiezingen (Leiden-Amsterdam, 
1848). 

55 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 438, exh. 20-6-1848, nr. 377. Over De Heus: Naamloze Vennoot
schap Koperpletterij en Metaalhandel H. de Heus & Zoon (z.p., 1913); J. MacLean, 'Koperin
dustrie in Nederland, 1750-1850', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, XL11I (1980) 
38-63, aldaar 41-52. Op instigatie van Suermondt had De Heus senior zijn bedrijfin 1832 van 
Amsterdam overgebracht naar Utrecht, vermoedelijk om samen te werken bij de aanmunting 
van Indische duitenplaatjes. Zijn zoon W. H. de Heus was een van de rijkste mannen van 
Utrecht en kocht in 1854 kasteel Nijenrode. De fabriek produceerde onder meer koperen kno
pen voor militaire uniformen. 

56 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 824, exh. 3-6-1848, nr. 95 (gedateerd juni 1848). 
57 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 825, exh. 3-6-1848, nr. 48 (gedateerd 31 mei 1848). 
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ontwerp aan hun verlangen geen gehoor gaf richtten 74 van de adressanten zich 
in juli opnieuw tot de Kamer om hun bedenkingen nog eens uitvoerig uiteen 
te zetten 58. Er waren veel te veel concessies aan de katholieken gedaan. Het 
recht van vereniging liet niet alleen de oprichting van kloosters en geestelijke 
orden vrij, 'tot vermindering der welvaart en tot schade van andere gezindten', 
maar ontnam bovendien de regering de mogelijkheid op te treden tegen de je
zuïeten, terwijl die in andere landen juist werden verdreven volgens de eisen van 
dezelfde tijdgeest waarop de ontwerpers van de grondwet zich beriepen. Vrij
heid van onderwijs zou de vernietiging van de openbare school tot gevolg heb
ben en de deur wijd open zetten voor de 'verderfelijke werking' van 'secte- en 
kloosterlijke scholen'. Maar het meeste bezwaar hadden de adressanten tegen 
de opheffing van het toezicht op de kerkgenootschappen: 'zoolang de Pausen 
zoovele bullen en decreten welker inhoud met de regten en pligten des staats
burgers in volslagen strijd is, niet luide afkeuren en intrekken', mocht de Ka
mer niet toegeven aan 'schijnbare vrijheidszucht' waardoor een imperium in 
imperio, een (ultramontaans-katholieke) staat in de staat, opgericht en de rust 
van Nederland op het spel gezet zou worden. Een dergelijk ontwerp diende de 
Kamer niet tot wet te verheffen. 

Protestantse bezorgdheid sprak ook uit een adres dat 21 Utrechtse burgers aan 
de koning en in kopie aan de Tweede Kamer toezonden 59. Ook deze onderteke
naars, enkele predikanten, ouderlingen en kerkvoogden, aangevuld met wat 
middenstanders en geleid door notaris Dwars, wezen erop dat 'het zwijgen van 
zoo vele stille en rustige burgers' geen instemming met het grondwetsontwerp 
betekende, aangezien dit bepaald niet aan de behoeften en wensen van de natie 
voldeed. Onbeperkte vrijheid van godsdienst en van vereniging achtten zij 
'hoogst gevaarlijk' omdat zo 'een geestelijke macht buiten den staat.. . een 
staat in den staat' zou kunnen vormen. Vrijheid van openbare godsdienstoefe
ning was daarom ongewenst omdat 'bij de mindere volksklasse nog lang niet 
die ruime verdraagzaamheid bestaat' waar het grondwetsontwerp van uitging. 
In het bijzonder zouden de adressanten het betreuren wanneer de schoolwet 
van 1806, 'die zoolang de roem onzes vaderlands is geweest en zulke heilzame 
vruchten gedragen heeft', geheel zou worden teniet gedaan. Hiermee sloot dit 
verzoekschrift aan bij de adressen van de synodale commissie van de hervorm
de kerk, van het classicaal bestuur, van de Utrechtse hervormde kerkeraad en 
van de schoolonderwijzers in de provincie Utrecht 60. 

Minder te spreken over de vruchten van de bestaande schoolwet waren de 
orthodox-protestanten. Uit hun kring moet het Utrechtse adres afkomstig zijn 
geweest dat wel meer waarborgen inzake de vrijheid van godsdienst vroeg, 
maar zich voor vrijheid van onderwijs uitsprak en van zijn afkeer van de open
bare gemengde school geen geheim maakte6 '. Zoals we later zullen zien lag hier 
de kiem voor een principiële tegenstelling binnen het protestantse kamp. 
Nogal tweeslachtig was bij dit alles de houding van Schuller. Als liberaal had 

58 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 1276, exh. 11-7-1848, nr. 62 (gedateerd 7 juli 1848). 
59 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 442, exh. 20-6-1848, nr. 384 (gedateerd mei 1848). 
60 Handelingen van de regering en de Staten-Generaal over de herziening der grondwet 1847-1848 

('s-Gravenhage, 1848) I, 417; Boogman, Rondom 1848, 59. Ook het adres van de Utrechtse uit
gever J. G. Andriessen c.s. maakte bezwaar tegen de bepalingen inzake godsdienst en onder
wijs. 

61 Adres van E. A. Talma c.s., Handelingen, I, 413 en 434. 
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hij het adres-Van Hoey Schilthouwer voor de grondwetsherziening getekend, 
maar als hervormd ouderling had hij tegelijkertijd zijn naam gezet onder het 
adres-Dwars tegen enkele wezenlijke liberale hervormingen. Het typeert hoe
zeer de vrees voor Rome ook in liberale kring verbreid was. In het geval van 
Schuller is dit des te merkwaardiger omdat hij in andere opzichten een heel gea
vanceerd standpunt innam. In april 1848 had hij de uitgave van zijn Politieke 
Bijdragen gestaakt, deels omdat de belangstelling van het Utrechtse publiek 
hem was tegengevallen (van de gedrukte stedelijke begroting waren maar vijf 
exemplaren verkocht) maar vooral omdat de nieuwe stand van zaken het blad 
overbodig maakte. In zijn laatste commentaren verklaarde Schuller van grond
wetsherziening geen 'gouden vruchten' te verwachten als er geen nieuwe man
nen op de kussens kwamen en 'plaatselijke tyrannen en oligarchen' de uitvoe
ring konden saboteren. 'Wat helpt het, of welligt de nieuwe Grondwet open
baarheid van de beraadslagingen van den Stedelij ken Raad gebiedt, indien een 
weerbarstige Burgemeester draalt, jaren lang verschuift het in orde brengen ee-
ner voor toehoorders ingerigte zaal, met tribunes en geschikte gelegenheid voor 
dagbladschrijvers? Wat helpt het, om kort te gaan, of de heer Luzac, of wel 
de heer Thorbecke, of welke liberale minister ook, A zegt, als de Burgemeester 
in den geest B blijft voortsukkelen en zijn best doet om alle bevelen A zoo B 
achtig uit te voeren als hem maar mogelijk is? Neen! in een welgeordenden 
Staat moet dezelfde geest alle uitvoerende magten bezielen: als de Minister A 
roept, moet de Gouverneur A, en de Stadsburgemeester a en de dorpsburge-
meesterazeggen, of de zaken gaan met het voortreffelijkste Ministerie en de 
heerlijkste wetten toch verkeerd door lijdelij ken tegenstand en stugge weer
barstigheid, waarvan de liberale Minister niets weet en waaronder de burger 
echter blijft lijden'. Volgens Schuller moesten naar Brits voorbeeld bij het op
treden van een in een nieuwe geest werkzaam ministerie de uitvoerende ambte
naren, in het bijzonder de gouverneurs en burgemeesters, die niet uitdrukkelijk 
instemden met de nieuwe beginselen worden ontslagen: 'staatkundige gevoe
lens, eerlijk beleden en toegepast, en geen andere drijfveêren, moeten de staats
ambtenaren op en van het kussen brengen' " . Schuller had een vooruitziende 
blik. Als minister zou Thorbecke inderdaad een aantal gouverneurs (onder wie 
die van Utrecht) en burgemeesters vervangen. 

De kaarten leken nu in Utrecht geschud. Zowel de notabelenelite als de pro
testantse burgerij had zich tegen de nieuwe orde van zaken uitgesproken. Naast 
de katholieken steunde slechts een handjevol liberalen openlijk de grondwets
herziening, anderen namen een afwachtende houding aan of deinsden voor te 
snelle verandering terug. Aan deze verdeeldheid is ook de Rhijnsociëteit ten on
der gegaan; in het jaar 1848 heeft zij geen enkele rol meer gespeeld. Bij de perio
dieke verkiezingen voor het kiezerscollege in september, waarvan Schuller zich 
na zijn overwinning in 1847 zoveel had voorgesteld, werden de aftredende le
den herkozen op twee na; in hun plaats werden Vreede en mr P. A. Broers be
noemd (dezelfde die het vorig jaar door de liberale kandidaten was verslagen). 
Baron van Heeckeren had eind 1847 al voor de Rhijnsociëteit bedankt en Schul-
ler zelf verdween in 1849 uit het kiezerscollege omdat hij niet meer aan de cen
sus voldeed. Zo leek de liberale beweging als een nachtkaars uit te gaan. In zijn 

62 Politieke Bijdragen. 747-748 en 827-829. 
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autobiografie " heeft de toenmalige secretaris Boer de Rhijnsociëteit getypeerd 
als een 'doodgeboren kind': buiten de bestuursleden zaten er 'eenige adellijke 
heeren en ontevreden burgers in, die soms in de lokalen boven Kemink achter 
de Domkerk, niets beteekenende vergaderingen hielden. . . Ik was blijde toen 
ik van deze zaak weder af was'. In maart 1849 is de Rhijnsociëteit met goedkeu
ring van alle leden ontbonden 64. 

De eerste rechtstreekse kamerverkiezingen 

Op 30 november 1848 zouden de eerste directe verkiezingen voor de Tweede 
Kamer plaatsvinden. In afwachting van een nieuwe kieswet was de verkiezing 
van de 'overgangskamer' geregeld in een voorlopig kiesreglement. Het hoofd
kiesdistrict Utrecht zou één kamerlid afvaardigen, aan te wijzen door een elec
toraat van 650 personen, namelijk diegenen die zelf de vereisten bezaten om 
in het stedelijk kiezerscollege te worden benoemd; de census was dus vrij 
hoog 65. 
Het laat zich raden dat deze verkiezingen met spanning werden tegemoetge-
zien. De meerderheid van de Kamer was tegen rechtstreekse verkiezingen ge
weest en gaf de voorkeur aan één trap, maar zij had zich onder druk erbij neer 
gelegd. In deze kring bestond grote vrees dat de 'partij van de versnelde voor
uitgang' zich van de verkiezingen zou meester maken en dat 'intriguanten en 
opgewonden drijvers' ongeschikte personen in de Kamer zouden brengen. 
Daarom was het raadzaam de gang van zaken te beïnvloeden en de verkiezingen 
zoveel mogelijk in goede banen te leiden. In september/oktober vormde de 
Amsterdamse oud-minister Van Hall met een aantal geestverwanten, onder wie 
het Utrechtse kamerlid Van Goltstein, een geheim comité om in het hele land 
de 'weidenkenden' te verenigen en de keuzen te doen vallen op kandidaten die 
de niéuwe-grondwet wensten na te leven en 'ongezind waren eenige reactie of 
onmatigen vooruitgang te bevorderen' 66. De opzet was dus om zo gematigd 
mogelijke kandidaten naar voren te schuiven; openlijke tegenstanders van de 
nieuwe grondwet kwamen niet in aanmerking uit angst dat anders de nieuwe 
kieswet en de provincie- en gemeentewetten te radicaal zouden uitvallen (men 
vreesde vooral een te lage census). De leden en correspondenten van de club 
moesten zich op bedekte wijze van de situatie in de kiesdistricten en van de na
men van de stemgerechtigden op de hoogte stellen. In Amsterdam had deze tac
tiek groot succes: daar wisten de 'vleermuizen' zo bekwaam in de door de libe
ralen (de Amstelsociëteit en het Algemeen Handelsblad) georganiseerde open
bare kiezersbijeenkomsten te infiltreren dat de kandidaatstelling er overwe
gend in behoudende geest uitviel. Ook de katholieken slaagden erin een cen-

63 Handschrift, GAU, Bibl., nr. 2363 6x- Een minder gelukkige bewerking hiervan in: G. A. W. 
ter Pelkwijk, 'Mr. W. R. Boer, wethouder, daarna burgemeester van Utrecht, volgens eigen 
aanteekeningen', JbOU, (1944) 147-157. 

64 Eigenhandige notitie van Ackersdijck, UBU, Hs. Ackersdijck, carton 146, fol. 270a. Alleen 
Beeldsnijder en De Koek bleven lid van de Amstelsociëteit; Von Santen, 'De Amstelsociëteit', 
noot 105. 

65 De census bedroeg in de stad Utrecht ƒ 100. Zie L. Blok, 'Rond de kieswet van 1850: gedane 
zaken namen geen keer', in: Figuren en figuraties, 155-167, aldaar 157 en 163. Een overzicht 
van de verkiezingen van 1848 in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje van 1849, 
uitgegeven door J. de Bosch Kemper, 57-109. 

66 Van Tijn 'Tien jaren', 299-301. 
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traal geleide campagne voor het hele land tot stand te brengen; bij de liberalen 
is daarvan door onderlinge verdeeldheid niets terecht gekomen 67. 
Over de manoeuvres in Utrecht worden we vrij goed ingelicht door de rappor
ten die Van Goltstein uitbracht aan Van Hall, de 'hoofdcorrespondent' van de 
geheime conservatief-liberale club 68. Om herkozen te worden als kamerlid be
zat Van Goltstein uitstekende papieren. In de oude Kamer had hij behoord tot 
de linkervleugel van de middengroepering en zich in sommige gevallen bij de 
liberale oppositie gevoegd. Vrijhandel en openbaarheid hadden in hem een 
warm pleitbezorger gevonden en zo kon hij zeker naar Utrechtse begrippen 
voor 'vrijzinnig' doorgaan. Bij de behandeling van de grondwetsherziening 
had hij een protestants standpunt ingenomen en zelfs tegen het artikel over de 
godsdienst gestemd, wat stellig naar de smaak van de predikanten was. Als di
recteur van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en van het Leesmuseum 
en als president-curator van de universiteit had hij zeer veel contacten. Hij was 
een boezemvriend van Van Hall van wie overigens het gerucht ging dat hij een 
nauwere vriendschapsbetrekking met mevrouw Van Goltstein onderhield 69. 
De baron en grootgrondbezitter was een typische representant van die aristo
cratische (conservatief-) liberalen die wel staatsrechtelijke veranderingen voor
stonden (in het bijzonder meer invloed van de Kamer op het regeringsbeleid) 
en ook wel bereid waren de rechtstreekse verkiezingen te accepteren, maar be
paald geen verandering van politiek personeel en aantasting van gevestigde be
langen nastreefden. 

Van Goltstein begon met de vice-president van het gerechtshof Van Lynden 
van Sandenburg op te wekken een 'goede rigting aan de volkskeuze te geven' 
en een 'vereeniging der welgezinde invloedrijke mannen' tot stand te brengen 
en hij liet weten bereid te zijn opnieuw in de Kamer zitting te nemen. Vervol
gens ging hij zelf aan het werk om 'eenige raddraaijers... op te sporen en de 
publieke meening te bewerken'; als aanbeveling voor de kiezers had hij een 
schets van zijn politieke leven opgesteld. Zijn kandidatuur vond een gunstig 
onthaal hoewel men voor het nieuwe kiesstelsel zelf in Utrecht niet warm liep. 
Beeldsnijder en Schuller waren al bezig een kiezersbijeenkomst voor te berei
den waar zij Van Goltstein wilden aanbevelen, maar deze voelde er niets voor 
om door Schuller te worden gepousseerd en verwees de heren naar gezagheb
bende personen als Van Lynden van Sandenburg en de directeur der stedelijke 
belastingen Van Mansvelt. In de Utrechtsche Courant steunde Vreede de kan
didatuur van Van Goltstein en het sinds augustus verschijnende blad De Neder
lander deed dat eveneens. De geheime hoofdredacteur daarvan was de hoogle
raar mr J. van Hall, een broer van de oud-minister en een bekende society-
figuur in Utrecht. In zijn hoofdartikelen hield hij de lezers voor dat kandidaten 
voor de Tweede Kamer de nieuwe orde van zaken moesten zijn toegedaan maar 
dat 'praktische mannen van kennis en ondervinding' de voorkeur verdienden 
boven mannen van theorie; 'waarlijk onbekrompen' kamerleden moesten zo-

67 Boogman, Rondom 1848, 72-73; Von Santen, 'De Amstelsociëteit', 128-129. 
68 ARA, Van Hall, nr. 49 en 68. 
69 'Het dagboek van Jan Freerks Zijlker'. W. J. Formsma, ed., Groningse Volksalmanak voor 

het jaar 1948, 83-221, aldaar 217. Voor Van Goltstein: N. F. van Nooten, 'Levensbericht van 
mr. J. K. baron van Goltstein', Levensb. Lett. 1873, 69-111; M. W. Jurriaanse, De Nederlandse 
ministers van Buitenlandse Zaken (Den Haag, 1974) 138-149. Van Goltstein behoorde op 19 
augustus tot de voorstemmers voor de rechtstreekse verkiezingen, Kien tot de tegenstemmers. 
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veel mogelijk worden herkozen ook al hadden ze tegen een of meer hoofdstuk
ken van de grondwet gestemd. De Utrechtse kiezers wisten wat ze aan Van 
Goltstein hadden en door hem niet te kiezen zouden zij zich 'aan ondankbaar
heid schuldig maken'70 . Uit een andere hoek vuurde de advocaat Pabst de wei
felende kiezers tot eenstemmigheid aan en alsof dat nog niet genoeg was riep 
de theoloog prof. Bouman vanaf de kansel de gemeente op zich niet aan het 
verkiezingswerk te onttrekken maar in gemeenschappelijk overleg iemand te 
kiezen 'die pal stond en zich niet door overdrevene beginsels van vrijheid liet 
wegsiepen'. 
Met zoveel medewerking was de zaak weldra in kannen en kruiken. Op 2 no
vember kon Van Goltstein aan Van Hall berichten dat hij in Utrecht 'degenen 
die de hoogte in wilden' tot inkeer had gebracht en 'onder de verschillende cote
rieën eenig verband daargesteld' zodat zij niet meer in de handen van de eerste 
de beste drijver konden vallen. Iedereen was het nu met zijn kandidatuur eens. 
Alleen met de roomsen was niet te eggen en te ploegen geweest want zij bleven 
strak en stijf op een geloofsgenoot staan. Juist dit gesloten blok van 137 katho
lieke kiezers vormde het grootste gevaar want tegenover hen dreigden aanvan
kelijk conservatieve (Kien was genoemd), liberale en ultra-orthodoxe kandida
ten elkaar voor de voeten te gaan lopen71. Van Goltsteins optreden had dat nu 
kunnen voorkomen. Daarbij werd hij krachtig gesteund door de predikanten, 
die zelfs de weduwen opriepen hun belastingaanslag op naam van een zoon 
over te brengen om zo de stemmen tegen de roomsen te vermeerderen. 
De officiële kandidaatstelling was nu nog slechts een formaliteit. Een comité 
van notabelen, bestaande uit mr J. S. Vernède (advocaat-fiscaal bij het Hoog 
Militair Gerechtshof), Vreede, Beeldsnijder, mr P. Ras (president van het 
Hoog Militair Gerechtshof), Broers, Van Mansvelt, Van Hoey Schilthouwer, 
mr W. J. van Hoytema (raadsheer in het Hoog Militair Gerechtshof) en dr A. 
Vrolik (lid van het Muntcollege), riep alle kiesgerechtigden op tot een openbare 
voorlopige kiezersvergadering in het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen 72. Op 15 november verschenen aldaar 350 kiesgerechtigden, 
dus ruim de helft van het electoraat. Zij kozen een 'Bureau' (bestuur) met Ver
nède als president, Ras als vice-president, Vreede als secretaris, en met de ka
tholiek mr J . W . H . Bosch en de liberaal Van Hoey Schilthouwer als stemopne-
mers. Nadat de voorzitter had gewaarschuwd tegen 'de verkeerde strekking van 
sommige soortgelijke vergaderingen, waar men van de candidaten eene politie
ke geloofsbelijdenis had gevorderd, ofwel hun bepaalde pligten had willen 
opleggen', wat naar zijn mening geheel in strijd was met het beginsel dat de ka
merleden het hele Nederlandse volk vertegenwoordigden, ging men over tot het 
stellen van kandidaten. Ackersdijck werd genoemd maar bedankte en vervol
gens proclameerden de aanwezigen vrijwel unaniem (met 322 van de 331 uitge-

70 De Nederlander 13-10-1848, 16-10-1848 en 20-10-1848. Voor J. van Hall: Vreede, Levensschets 
343. 

71 'Handelingen van het verkiezingswerk op den 18 October 1848' (in handschrift van Van 
Goltstein), ARA, Van Hall, nr. 49. 

72 Verslag van deze bijeenkomst m De Nederlander 16-11-1848. Men gebruikte nog de oude termi
nologie; de definitieve kiezersvergadering was de dag van de officiële stemming. Zie C. B. Wels, 
'Stemmen en kiezen 1795-1922', TvG, XCII (1979) 313-332, aldaar 329. Van de negen initatief-
nemers waren Ras, Beeldsnijder en Van Mansvelt en sinds september 1848 ook Broers en Vreede 
lid van het oude stedelijke kiezerscollege. 
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brachte stemmen) Van Goltstein tot kandidaat voor de Tweede Kamer " . D e 
verkiezingsuitslag twee weken later bood geen verrassingen: Van Goltstein 
werd met overweldigende meerderheid (532 van de 554 uitgebrachte stemmen) 
gekozen. De opkomst was zeer hoog geweest. Niet minder dan 84% van de 
kiesgerechtigden hadden hun stembiljet ingevuld. 
Landelijk gezien waren de eerste rechtstreekse kamerverkiezingen een groot 
succes voor de liberalen die meer dan de helft van de 68 zetels veroverden. Van 
de oude Kamer keerden slechts 18 leden terug onder wie dus Van Goltstein. In 
Utrecht was alles bij het oude gebleven. De notabelenkring, de 'partij van de 
rechtbank', had de kandidatuur van bovenaf geregeld en van politieke discus
sie was geen sprake geweest. Angst voor de roomsen, afkeer van radicale veran
dering en handige manoeuvres achter de schermen hadden de uitslag tevoren 
al bepaald. De verkiezingen van het jaar 1850 zouden een ander beeld te zien 
geven. 

De verkiezingen van 1850 

Bij de kamerverkiezingen vani'1848 waren verschillende pogingen gedaan de 
kandidaatstellingen van bovenaf, op centraal niveau, te beïnvloeden. In 1850 
zouden de kiezers zich meer en meer plaatselijk, aan de basis, organiseren. 
Naast de algemene openbare kiezersvergaderingen kwamen kiezersverenigin
gen van een bepaalde politieke kleur tot stand die in besloten kring de kandida
turen gingen voorbereiden. Ook in Utrecht valt dit politiseringsproces duidelijk 
waar te nemen. Tot dan toe was men uitgegaan van de fictie van een ongedeeld 
niet gepolitiseerd kiezerscorps, dat in gemeen overleg een kandidaat aanwees 
die alleen het algemeen belang voorstond. Openbare en onpartijdig geleide al
gemene vergaderingen golden als de beste remedie tegen kuiperijen en gewroet 
in stilte (dat dit een illusie was hebben we hiervoor gezien). In de regel spon het 
establishment daar garen bij omdat, zoals de liberale Nieuwe Rotterdamsche 
Courant opmerkte, 'de middelklasse over het algemeen te bedeesd is om in ver
gaderingen te komen, waar de hogere zich bevindt, en vooral schuw is haar ge
voel te zeggen, waar deze de boventoon voert' 74. 

Op 3 mei 1850 diende Thorbecke, die inmiddels minister was geworden, zijn 
ontwerp-kieswet in de Kamer in. Tegen de lage census en de indeling in kies
districten die geen rekening hield met de provinciegrenzen rezen onmiddellijk 
bezwaren. Omdat de kieswet het meest ingrijpend de nieuwe orde van zaken 
belichaamde droeg de kritiek ook een principieel karakter: het was een gelegen
heid zich nogmaals tegen de beginselen van 1848 te keren. De stad Utrecht liet 
73 Voor de Eerste Kamer werden vier kandidaten aangewezen : naast j hr mr J. C. Martens van Se-

venhoven (de president van het Provinciaal Gerechtshof) en het raadslid jhr W. E. Ram, de ka
tholiek Bosch en de liberaal De Heus. Volgens het verslag 'm De Nederlander \\&A de vergadering 
'willen toonen dat men ook in eene bijeenkomst, voor de grootste meerderheid uit protestanten 
bestaande, gaarne zijn steun geeft aan een algemeen geacht en geschikt Roomsch-Catholiek 
stadgenoot'. Op dezelfde wijze mocht De Heus de handelsstand in de Eerste Kamer vertegen
woordigen. (Bij de definitieve verkiezing kregen Martens en De Heus de meeste stemmen; de 
koning benoemde echter Martens en Bosch). De katholieken, die zich met de gang van zaken 
niet hadden kunnen verenigen, hielden op 24 november een afzonderlijke kiezersbijeenkomst 
onder leiding van S. P. C. Koene; zie G. A. M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel 
der hiërarchie. De Hollandse katholieke jongeren 1847-1852 (Hilversum-Antwerpen, 1964)94. 

14 NRC 9-9-1850. Het heeft geen zin voor deze jaren onderscheid te maken tussen kiezers- en kies
verenigingen. Beide termen werden willekeurig door elkaar gebruikt. 
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zich daarbij weer niet onbetuigd. De ijverige Vreede stelde twee petities tegen 
de kieswet op die door een zestigtal notabelen werden getekend onder wie op
nieuw het Muntcollege, de rechterlijke macht en de hoogleraren royaal waren 
vertegenwoordigd 75. Het weerhield de Kamer niet de kieswet op 18 juni met 
grote meerderheid aan te nemen. De Utrechtse afgevaardigde Van Goltstein be
hoorde tot de 19 tegenstemmers. 
Volgens de nieuwe kieswet ging de stad Utrecht met de omringende plattelands
gemeenten een dubbel kiesdistrict vormen dat twee kamerleden afvaardigde. 
Om de twee jaar zou de periodieke aftreding van de helft van de kamer plaats
vinden zodat er elke twee jaar een verkiezing was voor een van beide kamerze
tels. Alleen bij kamerontbinding moesten de Utrechtse kiezers twee namen op 
hun stembiljet invullen. De nieuwe kieswet bracht nogal wat veranderingen te
weeg. De census was voor de stad Utrecht op ƒ 60 gesteld waardoor het aantal 
kiezers bijna werd verdubbeld tot 1214 (in 1860 zouden het er 1363 zijn). In de 
plattelandsdistricten bedroeg de census ƒ 24 en was het aantal kiezers 1281. 
Doordat de patentbelasting nu wel meetelde veranderde ook de samenstelling 
van het electoraat: ruim de helft van de kiezers in de stad Utrecht behoorde 
thans tot de oude middenstand en de kleine burgerij 76. 
Eind augustus zouden de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehou
den en een week later die voor de Provinciale Staten. De zittende Kamer werd 
ontbonden zodat de Utrechtse kiezers twee afgevaardigden tegelijk moesten 
aanwijzen. Nu het kiezerscorps zozeer in omvang en samenstelling was veran
derd was de uitkomst moeilijk te voorspellen; men kon niet meer zo gemakke
lijk als in 1848 de zaken naar zijn hand zetten. De Utrechtsche Courant sprak 
niettemin op 26 juli de hoop uit dat in Utrecht geen personen zich zouden aan
bieden of stemmen zouden afbedelen zoals elders gebeurde, maar dat 'vrije 
keuzen' zouden geschieden waarbij alleen op bekwaamheid en onpartijdigheid 
werd gelet. Het zou echter heel anders uitpakken. 

Op 1 augustus vond de oprichting plaats van een 'Vereeniging ter bevordering 
der verkiezingen in het kiesdistrict Utrecht, voor het jaar 1850' 77. Initiatiefne
mers waren de advocaat-fiscaal Vernède (die ook in 1848 al leiding had gege
ven), de bekende jurist en raadsheer mr J. C. Voorduin, prof. Van Hall, de di
recteur der belastingen L. G. Bouricius, de katholieke rechter jhr mr P. A. M. 
van Oosthuyse van Rijckevorsel van Rijsenburg, zijn geloofsgenoot jhr mr J. 
G. Bosch van Drakestein en de bioloog prof. P. Harting. De 'Vereeniging' 
droeg een algemeen en tijdelijk karakter. Zij nodigde alle kiesgerechtigden uit 
op 12 augustus in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen van gedachten 
te wisselen over kandidaten voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. 

UC 5-6-1850 en 28-6-1850. Bij de ondertekenaren ook de voormalige leden van de Rhijnsociëteit 
Broese en Visscher. Voor het verzet tegen de kieswet: W. J. van Weideren Rengers, Schetseener 
parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1901, 1 ('s-Gravenhage, 19484) 36-37. 
Blok, 'Rond de kieswet van 1850', 161-162 en 166. Voor de aantallen kiesbevoegden, hun gods
dienstige gezindte e tc : Registers met roosters van aftreding en andere opgaven betreffende het 
kiesrecht, GAU, Stad, IV, nr. 63xx- Aldaar ook de uitkomsten der stemmingen 1850-1867 in de 
stad Utrecht. 
De belangrijkste bron voor de verkiezingen, ook in de volgende jaren, is de Utrechtsche Cou
rant. Tenzij anders vermeld zijn daaruit mijn gegevens afkomstig. Voor de gebeurtenissen van 
1850 zie ook het niet helemaal volledige overzicht van L. E. Bosch, 'Geschiedenis der verkiezin
gen in Utrecht 1850', Utrechtsche Volksalmanak voor het jaar 1850, 3-36. 
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De heren verklaarden 'niet geleid door eenzijdig-staatkundige of uitsluitend-
godsdienstige meeningen en begrippen' de keuze van eerlijke, verdraagzame, 
onafhankelijke mannen, eerlijke uitvoering van de grondwet en de organieke 
wetten en waarachtige vooruitgang te willen bevorderen. (Dat laatste was op
merkelijk, want Van Hall, Bouricius en Harting hadden nog kort tevoren Vree
des adres tegen de kieswet getekend). Op 8 augustus vormden zij een 'Bureau' 
met Vernède als voorzitter en Voorduin als vice-voorzitter. Een reglement of 
programma kende de 'Vereeniging' niet; zij was net als haar voorgangster in 
1848 een soort voorlopige algemene kiezersvergadering van tijdelijke aard. 
Op 5 augustus maakte de Utrechtsche Courant (waaraan ook het bovenstaande 
is ontleend) de oprichting bekend van een tweede kiezersvereniging die op 7 au
gustus vergaderde en de naam Unie aannam. Deze verschilde principieel van 
de 'Vereeniging'; als permanente vereniging van kiesbevoegden stelde zij zich 
ten doel geschikte keuzen voor te bereiden voor de Tweede Kamer, de Provin
ciale Staten en de gemeenteraad. De Unie had een reglement78 dat het bestuur 
machtigde leden aan te nemen of af te wijzen en de vergaderingen waren uitslui
tend voor leden toegankelijk. Bovendien verklaarde zij wel op de staatkundige 
mening van de kandidaten te letten, al eiste zij niet meer dan de bereidheid om 
'de bestaande grondwet in een' milden en vrijgevigen zin toe te passen' (art. 
1 van het reglement) en 'volgens de nieuwe orde van zaken eenen bezadigden 
vooruitgang te bevorderen'. De leden waren bovendien gehouden op de aange
wezen kandidaten hun stem uit te brengen. Daarmee was de Unie dus veel meer 
'partij' dan de 'Vereeniging' en op het oog ook meer liberaal (een ingezonden 
stuk in de Utrechtsche Courant van 5 augustus sprak van de 'Utrechtsche veree
niging der vrijzinnige kiezers'). Het bestuur van de Unie droeg een gemengd 
karakter: de president van het Hoog Militair Gerechtshof mr P. Ras was voor
zitter, de liberale fabrikant De Heus vice-voorzitter en daarnaast hadden de 
emeritus-predikant ds J. J. Burgerhoudt, de procureur mr J. J. van Leeuwen 
en de houthandelaars P .M. Jongeneel en C. J. van Veersen zitting. Het ontbre
ken van katholieken duidde op een (groot-)protestantse inslag; ook het feit dat 
Ras, Jongeneel en Burgerhoudt zowel in 1848 als in 1850 in behoudende zin 
hadden geadresseerd kon te denken geven. 

Anders dan in 1848 kwam er nu een openlijke verkiezingsstrijd op gang. Op 
12 augustus verscheen in de Utrechtsche Courant een brief van Opzoomer met 
een 'paar vragen' aan het Bureau van de 'Vereeniging' naar aanleiding van haar 
oproep aan de kiezers. Vroeger, zo schreef de hoogleraar, werd men geacht 
mannen te kiezen zonder hun staatkundige meningen op de voorgrond te stel
len; thans wil men alleen eenzijdige staatkundige meningen uitsluiten. Echter, 
wie een mening heeft is altijd eenzijdig: 'voor eenzijdigheid is alleen hij be
waard die in het geheel geene zijde heeft, dat is dus die volstrekt geen meening 
heeft. Is het dus zulk eene onzijdigheid, die gij begeert? Verlangt gij, dat wij 
afgevaardigden zullen kiezen, die in het geheel geen staatkundige meening heb
ben?' Dat kon toch niet de bedoeling zijn daar immers verscheidene leden van 
het Bureau nog kort geleden hadden laten blijken wel degelijk een mening te 
hebben, namelijk tegen de beginselen van 1848 te zijn. Hoe kunnen zij nu spre
ken van de milde bepalingen van de grondwet, die zij verderfelijk vinden, en 

78 GAU, Bibl., nr. 3436. 
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van vooruitgang, terwijl ze teruggang zouden moeten voorstaan? Hoe kon men 
nu kiezers op zoiets onduidelijks verenigen 79? 
Op de bijeenkomst van de 'Vereeniging' op 12 augustus in het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen, waar 92 kiezers de presentielijst tekenden, werden 
de vragen van Opzoomer niet beantwoord. Wel nam de vergadering bij accla
matie het voorstel aan van de advocaat mr B. G. A. Pabst om een fusie met 
de Unie aan te gaan; alleen het bestuurslid Voorduin was tegen wegens het reg
lement van de Unie. Een week later publiceerde Pabst een brief 'aan mijne Me
dekiezers' waarin hij klaagde dat de fusie nog steeds niet tot stand was geko
men, opriep dit alsnog te doen en een zeer liberale beginselverklaring gaf (waar
over later). In de Utrechtsche Courant van 23 augustus kregen Opzoomer en 
Pabst uitvoerig antwoord van 'een lid' van de 'Vereeniging', vermoedelijk 
Voorduin. Afkerig van alles 'wat slechts eenigszins naar club of factie zweemt' 
maakte de auteur bezwaar tegen de bepalingen van de Unie dat het bestuur le
den kon aannemen of afwijzen, dat een tweederde meerderheid van de leden 
een lid kon royeren en vooral dat de leden verplicht waren op de aangewezen 
kandidaten te stemmen ook als ze zelf een andere mening waren toegedaan; dat 
laatste was onbestaanbaar met 'ware liberaliteit'. Kortom, de Unie was in zijn 
ogen teveel een partij en van een samensmelting kon geen sprake zijn. Tegen
over de radicale Opzoomer, die uitging van volkssoevereiniteit 80, verdedigde 
hij het Utrechtse verzet tegen de kieswet: bij zo'n lage census was het gevaar 
levensgroot dat 'volksleiders' de verkiezingen voor 'eigenbatige en heersch-
zuchtige bedoelingen' zouden misbruiken. 

Dat deze vrees niet helemaal ongegrond was bleek de volgende dag. In de open
bare bijeenkomst van de 'Vereeniging' in het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen waren 65 kiezers aanwezig. Het bestuur droeg de aftredende kamerle
den Van Goltstein en E. C. U. van Doorn voor (de laatste, een grootprotestant-
se conservatief, was in 1848 gekozen voor het inmiddels opgeheven kiesdistrict 
IJsselstein), maar een deel van de vergadering verzette zich tegen de kandida
tuur van Van Doorn en de arts dr Th. A. van Schermbeek stelde in zijn plaats 
Pabst kandidaat. Groot was de consternatie toen bij de stemming Van 
Goltstein 62, Pabst 35 en Van Doorn 26 stemmen bleek te hebben gekregen, 
zodat niet Van Doorn maar Pabst tot kandidaat was benoemd. Het bestuur 

79 Groen van Prinsterer oefende soortgelijke kritiek in De Nederlander die sinds juni 1850 onder 
zijn leiding stond. Ook in Een woord tol zijne medekiezers (Leiden-Amsterdam, 1850) hekelde 
Opzoomer de gedachte dat bij verkiezingen alleen op bekwaamheid en zedelijkheid mocht wor
den gelet. Immers, de tegenpartij zelf bestreed Thorbecke om zijn politieke beginselen en niet 
om zijn onkunde of onzedelijk leven. Van een kandidaat moest allereerst staatkundige be
kwaamheid worden vereist en 'hoe zult gij die leeren kennen zonder op iemands staatkundige 
meeningen acht te geven? . . . En zult gij dan de behartiging uwer belangen willen opdragen aan 
hem, die met de geschiedenis van staatsregt en volkshuishouding volkomen vertrouwd is, maar 
zelf, van een ontwikkeld oordeel verstoken, de ziekelijkste en bekrompenste meeningen heeft, 
een Oostersche alleenheerschappij als den besten regeeringsvorm en het beschermende stelsel 
of de hoogte der belastingen als het krachtigste middel van 's volks welvaart aanprijst? . . . Niet 
die is de beste staatsman, die u met belezenheid weet te overstelpen, maar die over staatsregt 
en volkshuishouding de gezondste, de onbekrompenste begrippen heeft'. De tegenpartij doet 
het voorkomen dat de ontwikkeling der volkswelvaart belangrijker is dan politieke beginselen, 
maar het nieuwe kiesstelsel is 'slechts de brug tot de veranderingen die wij begeerden en waarvan 
zij afkeerig waren', namelijk de verwijdering van misbruiken en van het verkeerde belastingstel
sel. Alleen door vrijzinnige mannen te kiezen kunnen wij 'de belemmeringen opheffen die der 
volkswelvaart in den weg staan.' 

80 C. W. Opzoomer, De souvereiniteit des volks. Derde politische bijdrage (Leiden-Amsterdam, 
1849). 
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verklaarde zich hiermee niet te kunnen verenigen, trad demonstratief af en be
richtte in de Utrechtsche Courant dat de 'Vereeniging' was ontbonden 81. De 
secretaris, prof. Harting, herinnerde zich later: 'De eerste voorbereidende alge-
meene vergaderingen, die door een beperkt aantal personen werden bijge
woond, liepen naar wensch af. Maar op den dag der definitieve verkiezing van 
candidaten was de zaal eivol. Eene menigte van ons tot dusver geheel onbeken
de personen vertoonden zich. Later bleek dat een paar politieke intriganten in 
alle stilte ons het werk uit handen hadden genomen. Zij hadden de tot de min
dere burgerij behoorende kiezers opgezweept, die ons weldra geheel overvleu
gelden. Bij de stemming werden candidaten benoemd waarover het bureau zich 
schaamde en die het toch genoodzaakt was te proclameeren. Natuurlijk ont
bond het zich dadelijk, zoodra dit geschied was. Zulk een uitslag was niet aan
moedigend om zich verder met politieke bemoeijingen intelaten. Voor mij is 
hij heilzaam geweest. Hij heeft mij voor goed van de politieke koorts genezen, 
die vooral voor eenen beoefenaar der wetenschap ligt verderfelijk kan worden' 
82 

Zo hadden de behoudsmannen een sigaar uit eigen doos gekregen: dezelfde in
filtratietactiek die de aanhangers van Van Hall in 1848 in Amsterdam hadden 
toegepast was nu met succes tegen hen aangewend. Ook elders in het land deed 
men dergelijke ervaringen op. Een open algemene kiezersvergadering kon al te 
gemakkelijk door een goed geregisseerde minderheid worden overgenomen. 
Van nu af zouden de kandidaatsstellingen hoofdzakelijk in besloten kiesvereni
gingen plaatsvinden die weldra een duidelijke politieke kleur kregen. 
Intussen was men ook bij de Unie met de kandidaatstelling gereed; op 16 au
gustus waren Van Goltstein en Van Doorn aangewezen. Hier hadden de antire
volutionairen voor moeilijkheden gezorgd. Groen had naast Van Goltstein de 
orthodox-protestantse baron Van Reede van Oudtshoorn gewild maar geen 
voet aan de grond gekregen. Daarom riep hij nu de antirevolutionaire kiezers 
op de Unie te verlaten en op grond van hun beginselen Van Reede en mr J. Hora 
Siccama (de griffier van het Hoog Militair Gerechtshof) te stemmen ook al wa
ren beiden volstrekt kansloos 83. 

De katholieke kiezers, die nu 26% van het electoraat uitmaakten, waren net als 
in 1848 in stilte bijeengekomen buiten de singels in de herberg De Burger aan 
de Gansstraat. Volgens de stadscourantier L. E. Bosch zou het bekend worden 
daarvan zelfs de voornaamste aanleiding zijn geweest voor de oprichting van 
de Unie 84. De katholieke kiezers vereniging maakte noch haar bestuur noch 
haar kandidaten openbaar; pas in september bleek dat de beide mede
oprichters van de kortstondige 'Vereeniging', Van Rijckevorsel van Rijsenburg 
en Bosch van Drakestein, ook als bestuursleden van de katholieke kiezersver
eniging optraden. Het feit dat de katholieken intussen de kandidatuur van de 
voor Utrechtse begrippen ultraliberale Pabst gingen steunen heeft bij de Unie 
stellig de grootprotestantse gevoelens flink aangewakkerd. 
Ondanks de katholieke steun bleek de liberale kandidaat kansloos. Reeds in de 
81 UC 26-8-1850. hi het hoofdartikel drong de krant aan op de herverkiezing van de zittende ka

merleden: 'Men kan zijn een kundig, een welbespraakt advocaat, maar dat doet nog geene vol
doende kennis van het staatsbestuur. . . vooronderstellen'. 

82 P. Harting, Mijne herinneringen. Autobiografie (Amsterdam, 1961) 62. 
83 De Nederlander 20-8-1850 en 23-8-1850. 
84 Bosch, 'Geschiedenis der verkiezingen', 3-4. 
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eerste stemming behaalden Van Goltstein en Van Doorn, die beiden de steun 
hadden van de kiezersverenigingen in Breukelen en IJsselstein, de volstrekte 
meerderheid. De opkomst was hoog geweest: in de stad Utrecht 76%, in de bui
tendistricten 82%. Er waren 1971 stemmen uitgebracht, waarvan 69 ongeldig; 
Van Goltstein had 1744 stemmen gekregen (92%), Van Doorn 1185 (62%) en 
Pabst 556 (29%). De antirevolutionaire kandidaten Van Reede van Oudts-
hoorn en Hora Siccama bleven ver achter met 77 en 73 stemmen, terwijl 11 kie
zers de naam van Groen van Prinsterer hadden ingevuld. Maar liefst 85 perso
nen hadden 5 of minder stemmen op zich verenigd 85. 
Ook bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten begin september beheerste 
de Unie het terrein: in de stad Utrecht werden praktisch al haar dertien kandi
daten (onder wie geen enkele katholiek maar wel de liberalen Ackersdijck en 
De Heus) gekozen. In een terugblik op de verkiezingen constateerde de 
Utrechtsche Courant van 6 september tevreden dat het nut van dergelijke kie
zersverenigingen nu wel was bewezen, want elders hadden veel minder kandi
daten meteen de volstrekte meerderheid behaald. Tien dagen later trok een in
gezonden brief een andere niet minder juiste conclusie: het passeren van alle 
katholieke medeburgers was een 'gevaarlijk antecedent van clubisterij'. 

Een 'fiksen liberaal': mr Benjamin Pabst 

De man die in 1850 bij het establishment zoveel opschudding verwekte, mr Ben
jamin George Adam Pabst, was met Schuller tot Peursum de meest authentieke 
Utrechtse liberaal en een zeer opmerkelijk politicus. Geboren in 1808 als zoon 
van de Utrechtse notaris Johannes Pabst studeerde hij rechten aan de Utrechtse 
hogeschool waar hij in 1836 promoveerde op een juridisch-historische disserta
tie De hydrarchia Bijleveld (Over het waterschap Bijleveld). Hij vestigde zich 
in 1838 als advocaat en werd lid van de deftige sociëteit Sic Semper. In 1844 
volgde hij zijn vader op als kameraar (penningmeester) van het waterschap Bij
leveld en de Meerndijk (bij Harmeien). Voor 1848 zijn geen politieke activitei
ten van Pabst bekend; bij de november-verkiezingen van dat jaar ijverde hij 
voor de kandidatuur van Van Goltstein. De eerder genoemde brief in de 
Utrechtsche Courant van 19 augustus 1850 geeft een indruk van zijn politieke 
opvattingen. Hij riep toen zijn medekiezers op de rechten van alle godsdiensti
ge gezindten te eerbiedigen en 'behoorlijk te doen vertegenwoordigen' ; dan pas 
zouden vrijheid van onderwijs, armenzorg zonder dwang tot onderstand, er
kenning van gelijke rechten en gelijke verdeling van lasten mogelijk zijn. In de 
Statenvergaderingen en de gemeenteraden mochten de vertegenwoordigers van 
landbouw, nijverheid, koophandel, kunsten en wetenschappen niet langer wor
den geweerd. Men diende alleen kandidaten te kiezen die voor de rechten van 
allen opkwamen. Met andere woorden, Pabst wilde meer zeggenschap voor de 
katholieken en voor de nijvere burgerij. 

In zijn briefwisseling met Thorbecke heeft de arts Van Schermbeek zijn jeugd
vriend Pabst getypeerd als een 'fiksch liberaal' die echter niet bedaard genoeg 
zijn tijd kon afwachten 86. In de ogen van de Utrechtse conservatieven was hij 
85 Proces-verbaal van de opening der stembriefjes, GAU, Stad, V, nr. 63. 
86 Van Schermbeek aan Thorbecke, 24-3-1858 en 16-5-1858, ARA, Thorbecke, nr. 69. Theodorus 

Adriaan van Schermbeek (1809-1882) stamde uit een Utrechtse notarissenfamilie en was sinds 
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Tijdens de verkiezingsstrijd van 
1858 publiceerde een tegenstander 
de statuten van de geheimzinnige 
vereniging Verbetering in de Pro
vincie Utrecht die door de radicale 
liberaal mr Benjamin Pabst was 
opgericht. Utrechtsche Courant 
van 3 april 1858. Foto: GA U. 

JKqmheer de Mm**cte«r l 
*,* Door Telen is de vraag gedaan , waar en wat 

is de Vereenigiug V e r b e t e r i n g I n «Ie P r o 
v i n c i e U t r e c h t . Ik ben in ataat daarover 
eenige opheldering te geven en neem de vrijheid 
UwEd. hiernevens eene copij der Statuten deter 
Vereeniging te doen geworden , met verzoek die wel 
in uw geacht dagblad te willen plaatsen. Men zal 
opmerken, dat de Secretaris van die Vereeniging 
niet uitgesloten is om als Candidaat dier Vereeni
ging voorgesteld te worden. En bij de oprigting 
van deze Vereeniging was de heer P a b s t Secretaris. 

Wat heelt dit reglement goed gewerkt : de toen
malige Advokaat is thans Lid van den Baad der 
Stad Utrecht, Lid der Provinciale Staten en Can
didaat dezer Vereeniging voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

Ik heb de eer met de meeste achting te adjn : 
UwEd. Dw. Dienaar, 

S. 

" W e r e e j O L i - j i i M L j ^ 

VERBETERING m M PROVING« UTRECHT. 
Art. 1. 

Er bestaat voor het Kiesdistrict ( ) eene 
Vereeniging met den naam: V e r b e t e r i n g I n 
de provincie Utrecht. 

Art. %. 
Het doel van deze Vereeniging is voornamelijk : 
1°. Verhooging van de Provinciale welvaart. 
2°. Gelijke verdeeling van de Provinciale voor

deden tussohen de landelijke districten en de 
Hoofdplaats. 

8°. Eerst vermindering, maar later geheele af- ( 

schaffing van alle belasting op de eerste levenabe- ] 
hoeften binnen het rijk. 

4°. Afschaffing van de Nationale Militie en in
voering van een leger door vrijwillige dienstneming. 

een gevaarlijke radicaal en leek hij de personificatie van de 'staatkundige 
kwakzalvers' die door hun machinaties in kiesvergaderingen en clubs het land 
aan de jezuïeten zouden uitleveren, zoals men kon lezen in de merkwaardige 
roman De kiezersclub van Kijvenheim die in 1849 in Utrecht was verschenen 87. 
Stellig was Pabst een bekwaam politicus met populistische trekken. Na zijn 
mislukte kandidatuur in 1850, waarvoor hij vooral nieuwe kiezers uit de burge
rij had weten te mobiliseren, richtte hij een eigen kiesvereniging op onder de 
naam 'Verbetering in de provincie Utrecht'. Blijkens de op 1 maart 1853 vast
gestelde statuten had deze vereniging als doel verhoging van de provinciale wel
vaart, gelijke verdeling van de vruchten daarvan tussen de landelijke districten 

1833 praktizerend arts. Zijn zuster was gehuwd geweest met de jong gestorven Reveilman A. 
M. C. van Hall. Sinds hij in 1852 aan minister Thorbecke werd voorgesteld was Van Scherm
beek een 'trouw en gehecht aanhanger' van de liberale staatsman, die hij in medische aangele
genheden adviseerde en op de hoogte hield van de politieke ontwikkelingen in Utrecht waar hij 
als arts in de hoogste kringen kwam (o.a. bij de familie Van Asch van Wijck). Van 1857 tot 
zijn dood had hij zitting in de gemeenteraad. 

87 Anzelmus [S.A. Dwars], De kiezersclub van Kijvenheim. Oorspronkelijke roman uit onzen tijd 
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en de hoofdplaats, afschaffing van de accijnzen op de eerste levensbehoeften, 
afschaffing van de dienstplicht en opheffing van alle druk inzake de gods
dienst. De vereniging behartigde de belangen van het platteland tegenover de 
stad Utrecht en van de lagere censuskiezers en zij trad op als kiesvereniging 
voor de gemeenteraden, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. De leden 
verbonden zich tot strikte geheimhouding naar buiten; zelfs kende de vereni
ging geheime leden, 'wier namen maar één lid bekend zijn, wijl zij niet vrij zijn 
het goede openlijk voor te staan'. Dat ene lid (doorgaans zal dat Pabst zelf ge
weest zijn die als permanent secretaris optrad) kon dan wel ter vergadering over 
de stemmen van de alleen aan hem bekende leden beschikken! Erg lang bleef 
het geheim van de vereniging overigens niet bewaard; in 1855 las de Utrechtse 
afgevaardigde Kien in de Tweede Kamer uit de statuten voor en een tegenstan
der publiceerde ze op 3 april 1858 in de Utrechtsche Courant 88. 
Pabst had zijn politieke aanhang vooral in de door veel katholieken bewoonde 
plattelandsdistricten ten westen en ten zuiden van Utrecht (waar hij als water
schapsbestuurder veel kiezers persoonlijk kende) en hij behartigde de belangen 
van boeren, middenstanders en kleine burgerij. Boze tongen beweerden dat hij 
uit electorale overwegingen landbouwtentoonstellingen bezocht en 'van zijne 
belangstelling deed blijken door enorme bekrooningen van het uitmuntende 
vee' 89. Ook tijdens de runderpest van 1865 trad hij op als kampioen van de 
Utrechtse veehouders. In de stad Utrecht leidde Pabst in de jaren 1850 acties 
tegen de stedelijke accijnzen; hier kon hij veelal rekenen op de steun van katho
lieke kiezers en kiezers uit de kleine burgerij (voorzover niet orthodox-
protestants). De onvermoeibare Pabst, 'de man die bij alle verkiezingen te
voorschijn treedt, de man der 120 kinderen Benjamins', zoals de grootpro-
testantse Herkaauwer hem noemde 90, was het béte noire van de Utrechtse no
tabelen, in het bijzonder van Vreede, die zich grenzeloos aan hem ergerden en 
zich niet ontzagen hem op alle manieren zwart te maken. In 1854 ging zelfs het 
gerucht dat een groot deel van de gemeenteraad zou aftreden als Pabst werd 
gekozen 9 I . Het jaar daarop werden zijn inspanningen met succes bekroond; 
nadat hij leiding had gegeven aan een petitie tegen de stedelijke graanaccijns 
werd hij eerst gekozen in de gemeenteraad en vervolgens in de Provinciale Sta
ten. Nog tweemaal zou Pabst als onafhankelijk liberaal kandidaat aan de Ka
merverkiezingen meedoen maar daarvoor schoten zijn krachten ruimschoots te 
kort; in 1858 behaalde hij 369 stemmen (25,5%), in 1866 niet meer dan 350 
(20%). 

(Utrecht, 1849). De auteur, die in Utrecht theologie had gestudeerd, werd later door de recht
bank te Amersfoort tot zes maanden opsluiting veroordeeld wegens zijn geschrift De vermake
lijke en curieuse roomsche poppenkast (rarekiek) opnieuw voor hel volk vertoond door Jan 
Klaassen (Amsterdam, 1853). Zie De Herkaauwer 17-11-1853; NRC 5-1-1854. 

88 Verslag van de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1854-1855, zitting 13 
juni, 901; UC 3-4-1858; zie ook UC 5-4-1858 en 6-4-1858. De precieze oprichtingsdatum van 
de vereniging is moeilijk vast te stellen; volgens een ingezonden briefin de UC van 5 april 1858 
zouden de statuten in 1851 zijn gedrukt maar dat kan een zetfout zijn. 

89 UC 8-6-1866 (ingezonden brief). Pabst trachtte in dat jaar als landbouwspecialist een kamerze
tel te veroveren. Een aantal raadsleden uit Willeskop beval hem op 14 juni aan als 'de man die 
in de Raads- en Statenvergadering sedert jaren de belangen van den Burger, van Handel, Nijver
heid, Landbouw en van de Wetenschappen heeft voorgestaan'. 

90 De Herkaauwer 4-6-1854. 
91 Bericht uit het thorbeckiaanse blad De Grondwet, aangehaald en tegengesproken door De Her

kaauwer 30-7-1854. 
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Tot zijn dood in 1875 bleef Pabst zitting houden in de gemeenteraad wat erop 
wijst dat hij over een vaste aanhang beschikte. Niettemin bleef zijn positie in 
Utrecht altijd wat geïsoleerd. Bij zijn begrafenis waren slechts twee raadsleden 
aanwezig en de Utrechtsche Courant keurde hem zelfs geen necrologie 
waardig 92. 

De eerste gemeenteraadsverkiezingen (1851) 

De grondwetsherziening van 1848 was een nederlaag voor de notabelenelite op 
nationaal niveau; Thorbeckes gemeentewet van 1851 betekende vooral een be
dreiging voor hun lokale machtspositie. Voortaan zouden de nieuwe gemeente
raden rechtstreeks door de burgerij worden gekozen voor een periode van zes 
jaar. Aan het oude bestel, waarbij de stadsregering voor het leven zitting had 
en werd aangevuld door tussenkomst van een kiezerscollege, kwam dus een ein
de. De Utrechtse raad werd van 20 tot 29 leden uitgebreid van wie om de twee 
jaar een derde deel zou aftreden. Er waren dus elke twee jaar periodieke raads
verkiezingen en soms was er een tussentijdse verkiezing wegens overlijden of 
bedanken van een raadslid. Voor de raadsverkiezingen was de census op ƒ 30 
gesteld (de helft van de census voor de kamerverkiezingen) zodat er 1918 kies-
bevoegden waren in 1851 (in 1860 waren er 2037), ruim 700 meer dan voor de 
Tweede Kamer en de Provinciale Staten. Van hen was 63% hervormd en ruim 
29% rooms-katholiek 93. 

De raadsverkiezingen van september 1851 hebben vooral in antirevolutionaire 
kring de politieke aaneensluiting bevorderd. Groen van Prinsterer was een ver
klaard voorstander van partijvorming op basis van beginselen en nam in dat 
opzicht een moderner standpunt in dan veel van zijn tijdgenoten. Een constitu
tioneel bestel zonder partijen achtte Groen een 'lichaam zonder ziel'. Kleurloze 
algemene kiezersvergaderingen vond hij principieel ongewenst omdat zij tot ge
volg hadden 'óf de exclusieve overmagt van de meest talrijke partij, óf het te 
niet gaan van politiek leven door terzijdestelling van het verschil der beginse
len, waar het juist bovenal te pas komt'9 4 . Sinds een jaar kon Groen zijn opvat
tingen uitdragen in het Utrechtse blad De Nederlander dat in 1848 door de 
oriëntalist en boekverkoper dr H. H. Kemink was gesticht ter bestrijding van 
liberalisme en ultramontanisme maar onder de leiding van prof. Van Hall 
slechts grote verliezen had opgeleverd. Groen had zich in juni 1850 door Ke
mink laten overhalen De Nederlander als orthodox-protestants blad voort te 
zetten 95. Het opbouwen van een eigen partij organisatie was de volgende stap. 
Nadat het sein daartoe was uitgegaan van Amsterdam, waar in de zomer van 
92 UC 7-1-1875: 'Hedenmorgen is op de gemeentebegraafplaats alhier het stoffelijk overschot bij

gezet van Mr. B. G. A. Pabst. Aan de groeve bevonden zich behalve de familieleden, eenige 
leden van den gemeenteraad en een aantal belangstellenden'. Volgens de autobiografie van Boer 
(zie hiervoor, noot 63) waren de liberale wethouders De Murait en Royaards van den Ham de 
enige vertegenwoordigers van de raad geweest. 

93 Aantallen kiesbevoegden en godsdienstige gezindte der kiezers in: GAU, Stad, V, nr. 63 xx, fol. 
40 en fol. 74. Voor deze verkiezingen werden geraadpleegd: UC; De Nederlander; GAU, Stad, 
V, nr. 63: Processen-verbaal der verkiezingen, 1851; GAU, Stad, V, nr. 63x: Notulen van B en 
W betreffende het kiesrecht. 

94 De Nederlander 2-8-1850, gecit. in: R. Hagoort, 'Vijftig jaar partijorganisatie'. Antirevolutio
naire Staatkunde. Driemaandelijksch orgaan 3 (1929), 292. Vgl. Boogman, Rondom 1848, 78. 

9i Groen van Prinsterer, Schriftelijke nalatenschap. Briefwisseling, III 1848-1866. H. J. Smit, ed. 
Rijks Geschiedkundige Publication, Grote serie 90 ('s-Gravenhage, 1949) 25, 51-55. 
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1851 een antirevolutionaire kiesvereniging werd opgericht, kwam op 12 au
gustus te Utrecht de vereniging Bijbel, Vaderland en Oranje tot stand. Bij de 
oprichting waren 75 kiezers aanwezig. In het bestuur zaten naast Kemink de 
hoogleraar mr B. J. L. baron de Geer van Jutphaas (die als voorzitter optrad), 
de rechter jhr mr A. M. C. van Asch van Wijck en de notaris mr H. A. R. 
Vosmaer. Ook in andere plaatsen gingen de antirevolutionairen zich organise
ren; het Utrechtse bestuur schijnt daarbij een overkoepelende rol te hebben 
gespeeld 96. 
Veel kracht ging er van de antirevolutionairen nog niet uit. Hun kandidatenlijst 
voor de Utrechtse raadsverkiezingen was vrijwel identiek aan die van de Unie 
want ze waren te weinig talrijk om met een zuiver antirevolutionaire lijst uit 
te komen of van de 29 kandidaten een beginselverklaring te eisen. Hun belang
rijkste eigen kandidaat baron Van Reede van Oudtshoorn slaagde er pas in de 
vierde stemming op 30 oktober na het bedanken van een aantal gekozenen in 
zijn raadszetel te behouden. Eerst het uitzonderlijke jaar 1853 zou de antirevo
lutionairen voor korte tijd op de voorgrond brengen. 
Ook de katholieken, die in 1848 en 1850 alle publiciteit hadden geschuwd, tra
den iets meer openlijk voor de dag. We mogen althans aannemen dat de ' Veree-
niging van kiezers vergaderende in de Boterstraat' ondanks haar nietszeggende 
naam (of liever: juist daarom) een katholiek initiatief is geweest. In tegenstel
ling tot de antirevolutionairen had deze vereniging wel een geheel eigen lijst 
waarop bekende katholieke voormannen als jhr mr W. Bosch van Drakestein, 
de arts dr H. C. A. L. Fock en de wijnhandelaar S. P. C. Koene voorkwamen, 
maar ook de joodse advocaat mr S. J. van Lier en de oud-katholieke hoogle
raar dr S. Karsten. Het was bovendien de lijst met de meeste liberalen (onder 
wie Ackersdijck, De Koek en Suermondt) en vertegenwoordigers van de han
delsstand erop. Slechts vijf van de oude raadsleden werden waardig gekeurd 
in de nieuwe raad terug te keren. Deze alternatieve lijst boekte inderdaad enig 
succes: zes van haar eigen kandidaten, onder wie als enige katholiek Bosch van 
Drakestein, wonnen een raadszetel. 
Naast de 'Boterstraat', die tot 1853 heeft bestaan, presenteerden zich nog twee 
eendagsvliegen onder namen als 'Broederschap: gematigden sluit u aan' (een 
overwegend conservatieve lijst) en 'Burgervereeniging' (een liberaal-katholieke 
lijst met onder anderen Pabst die pas half oktober bij de derde verkiezingsron
de uitkwam). Voor de Unie vormden de nieuwe clubs nauwelijks een bedrei
ging. Zij was veruit de grootste kiesvereniging (in 1854 had zij ca. 280 leden) 
en beheerste het terrein bijna volkomen. Typerend genoeg stelde de Unie der
tien van de twintig aftredende raadsleden kandidaat (vijf wilden niet meer in 
aanmerking komen) met uitzondering van de katholiek Bosch van Drakestein 
en de antirevolutionair Van Reede van Oudtshoorn; er stond trouwens weer 
geen enkele katholiek op haar lijst. Onder de zestien nieuwe kandidaten waren 
wel enkele liberalen (Ackersdijck, Boer, De Heus en Schuller) maar het meren
deel bestond uit conservatieve notabelen, leden van de rechterlijke macht en 
grootprotestanten. 
Bij de eerste stemming op 9 september werden tien oude raadsleden direct geko
zen en bovendien Ackersdijck (die met 909 van de 1288 uitgebrachte stemmen 
96 Ibidem, 93; zie ook R. Hagoort, Tot zegen geleid. Gedenkschrift bij het 60-jarig bestaan der 

antirevolutionaire kiesvereeniging Neder/and en Oranje te Utrecht (Utrecht, 1928). 
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een fraaie derde plaats behaalde na burgemeester Kien en wethouder Hinlopen) 
en de lutherse koopman J . C . Schuurman; alle twaalf waren zij kandidaten van 
de Unie. Van de zeventien in de herstemming gekozen personen bedankten er 
zeven en omdat vervolgens niemand meteen een voldoende meerderheid be
haalde waren er in totaal niet minder dan zes stemmingen nodig alvorens de 
raad compleet was. De opkomst was vrij hoog: bij de eerste stemming 67%, 
bij de laatste herstemming op 28 november altijd nog 49%. De kiezers hadden 
merendeels de lijst van de Unie gevolgd en vijftien van de oude raadsleden op
nieuw gekozen, terwijl van de nieuwe leden er negen door de Unie waren kandi
daat gesteld zodat zij in totaal 22 van de 29 raadszetels in de wacht sleepte. Al
leen de rentree van Bosch van Drakestein en Van Reede van Oudtshoorn had 
de Unie niet kunnen beletten. 

Al met al was er niet veel veranderd. Ten gevolge van de uitbreiding van de raad 
met negen leden konden wat nieuwelingen worden opgenomen zonder dat de 
oude garde hoefde plaats te maken en zo ging er dus heel wat oude wijn over 
in nieuwe zakken. De nieuwe raad telde maar een paar liberalen van wie Ac-
kersdijck en Schuller de bekendste waren. In de samenstelling van het college 
van burgemeester en wethouders kwam geen wijziging: de aristocratische wet
houders Hinlopen, Van Beeck Calkoen en Van Dielen werden alle drie herko
zen. Daarmee had het establishment zowel de kamerverkiezingen als de eerste 
rechtstreekse raadsverkiezing glansrijk doorstaan. Bij afwezigheid van een ge
organiseerde liberale oppositie trok de aristocratische partij ook onder het 
nieuwe bestel voorlopig aan het langste eind. 

De oprichting van de Utrechtsche Kiezers-Vereeniging (1852) 

Ondanks alles was de liberale beweging in Utrecht niet tot blijvende machte
loosheid gedoemd. Integendeel, weldra zou haar een krachtig nieuw leven wor
den ingeblazen; niet door liberalen van voor 1848 als Ackersdijck en Schuller 
of een radicaal als Pabst, maar door het georganiseerde bedrijfsleven onder lei
ding van een aristocraat, jhr mr J. L. B. de Murait. 
Hoewel Utrecht vanouds een stad was van handel en kleine ambachten bestond 
er in 1851 toch al een relatief sterke industrie 97. Het gemeenteverslag van dat 
jaar telde ruim 40 grotere ondernemingen, verdeeld over diverse bedrijfstak
ken: chemische en metaalindustrie, suikerraffinage, bierbrouwerijen, steen
bakkerijen, cement- en trasmolens, sigarenfabrieken, touwslagerijen en textiel
nijverheid. Twee belangrijke complexen waren de koperpletterij annex militai
re knopenfabriek en gasfabriek van De Heus aan het Vreeburg en de combina
tie van korenmolen, wolspinnerij, rijstpellerij en houtzaagmolen aan de Vecht 
van de firma Schober; de houtzaagmolen werd in 1851 verkocht aan P. M. en 
J. Jongeneel en uit de andere bedrijven is in 1856 de meelfabriek De Koren-
schoof voortgekomen waarvan mr J. H. Schober directeur was. 
In de oude stedelijke raad waren handel en nijverheid slechts vertegenwoordigd 
geweest door de bierbrouwer en verzekeraar H. Elink Schuurman (die in 1848 
overleed) en sinds 1850 door de houthandelaar C. J. van Veersen. De rijke pa-
tricische arts dr G. Munnicks van Cleeff, die eigenaar was van een steenfabriek, 
en de aristocratische wethouder Van Dielen, firmant van het deftige effecten-
97 Struick, Utrecht, 336-338. 
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kantoor Huydecoper en Van Dielen aan de Drift, kunnen moeilijk als typische 
representanten van het bedrijfsleven worden beschouwd. De raadsverkiezingen 
van 1851 hadden in deze situatie nauwelijks verandering gebracht, want naast 
Van Veersen hadden alleen de patentoliefabrikant en zeepzieder J. C. Schuur
man (een neef van H. E. Schuurman), de houthandelaar P. M. Jongeneel en 
de suikerfabrikant P. C. Voswinkel Dorselen (een genaturaliseerde Westfaler 
en eigenaar van het 'Suikerhuis' aan het Lucas Bolwerk) een raadszetel ver
overd. Anderzijds was er met uitzondering van De Heus in de kringen van han
del en nijverheid ook heel weinig animo voor de grondwetsherziening geweest 
en zelfs hadden diverse vooraanstaande handelaren en fabrikanten adressen te
gen de grondwet en de kieswet getekend. Kennelijk drong pas na 1851 het besef 
door dat van continuering van de oude elite weinig heil te verwachten viel en 
dat bovendien het nieuwe constitutionele bestel mogelijkheden bood beter voor 
de eigen belangen op te komen. 

Sinds de Franse tijd was het bedrijfsleven in de grotere gemeenten georgani
seerd in Kamers van Koophandel en Fabrieken waarvan de leden door de ko
ning werden benoemd. Geheel in de geest van de liberale staatshervorming 
voerde het ministerie-Thorbecke in november 1851 een nieuw reglement in dat 
rechtstreekse verkiezing door de patentplichtige ondernemers zelf voorschreef 
98. Binnen enkele weken namen De Heus, Jongeneel en Voswinkel het initiatief 
een vereniging van kiezers voor de Kamer van Koophandel op te richten en na
dat zij zeven vooraanstaande handelaren hadden uitgenodigd kwam op 22 ja
nuari 1852 ten huize van De Heus de Handelssociëteit tot stand met als doel 
'door gemeenschappelijk overleg, eerlijke en eendragtige zamenwerking, in 
vrijzinnigen en verdraagzamen geest, zoowel het algemeen belang als dat van 
handel en fabriekswezen in het bijzonder te behartigen' " . Alleen kiezers voor 
de Kamer van Koophandel konden lid worden en dan nog uitsluitend op uitno
diging; later werd deze bepaling veranderd en konden alle handelaren en fabri
kanten toetreden. De Heus werd voorzitter. De advocaat De Muralt, die het 
reglement had opgesteld, kreeg het buitengewoon lidmaatschap aangeboden; 
37 jaar lang zou hij als secretaris en drijvende kracht van de Handelssociëteit 
optreden. 

De verkiezingen voor de Kamer van Koophandel op 19 april 1852 werden zo'n 
volledig succes voor de Handelssociëteit, die al haar kandidaten gekozen zag, 
dat een van de leden, de beenzwartfabrikant P. Smits, meteen het voorstel deed 
voortaan ook aan de staatkundige verkiezingen mee te doen om op die manier 
een betere vertegenwoordiging van handel en nijverheid in de bestuurscolleges 
te bereiken. Het bestuur was het met de strekking van het voorstel eens maar 
meende dat de Handelssociëteit als zodanig zich niet met politiek moest inlaten 
en stelde daarom voor een afzonderlijke kiezersvereniging in het leven te roe-
98 J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam, 1968; her

druk Nijmegen, 1976) 329-330. In de stad Utrecht waren er voor de Kamer van Koophandel 
736 kiezers die ten minste ƒ 15 patentbelasting betaalden (ter vergelijking: De Heus betaalde 
ƒ 320). Lijsten der bevoegden tot het kiezen van leden der Kamer van Koophandel en Fabrie
ken, GAU, Stad, V, nr. 62. 

95 Stukken betreffende de oprichting van de Handelssociëteit, GAU, Handelssociëteit, nr. 1; al
daar ook het reglement. Medeoprichters waren Van Veersen, Schuurman, Koene, de handelaar 
in steenkolen en bouwmaterialen J. Trip, de ijzerhandelaar N. C. Osti, de wijnkoper A. van 
Veen en de beenzwartfabrikant P. Smits. 
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pen, los van de Handelssociëteit maar uitsluitend voor haar leden toegankelijk. 
Zo vond op 29 mei de oprichting plaats van de Utrechtsche Kiezers-Vereeniging 
(UKV) met dezelfde beginselen, hetzelfde bestuur en praktisch hetzelfde regle
ment als de Handelssociëteit 10°. Alle leden traden toe met uitzondering van de 
zilverfabrikant Van Kempen. Een jaar later werden ook de verkiezingen voor 
de Kamer van Koophandel overgeheveld naar de UKV. De Handelssociëteit 
zou zich uitsluitend wijden aan de bevordering van de belangen van handel en 
nijverheid. De komende jaren ging zij ijveren voor de oprichting van een koren
beurs, afschaffing van stedelijke accijnzen, en een spoorwegverbinding tussen 
Utrecht en Luik; daarnaast organiseerde zij cursussen boekhouden. 
Met de UKV hadden nu dus ook de Utrechtse liberalen een eigen organisatie 
gekregen. Erg principieel kan het liberalisme van deze vereniging overigens niet 
zijn geweest en het was stellig niet doctrinair-thorbeckiaans. Behalve De Heus 
hadden immers de meeste oprichters het liberalisme pas in 1851 omarmd. De 
Heus, Jongeneel en Van Veersen waren bovendien in 1850 oprichters en 
bestuursleden van de Unie geweest die blijkbaar naar hun smaak teveel in 
conservatief-protestants vaarwater was geraakt; omgekeerd moet de uittocht 
van meer vooruitstrevende leden naar de UKV het behoudende karakter van 
de Unie verder hebben versterkt. Bovenstaande restricties golden zeker ook 
voor de man die zowel de liberale beweging als het hele politieke toneel in 
Utrecht zou gaan domineren: jhr mr Johan Ludwig Bernhard de Muralt 
(1818-1889). 

De Muralt stamde uit een Zwitsers militair geslacht101. Zijn vader was provin
ciaal commandant van Utrecht geweest en zijn broer diende als kolonel in een 
Zwitsers regiment van de koning van Napels. Na zijn promotie in de rechten 
bij Vreede in 1845 liet hij zich inschrijven als advocaat en in 1850 werd hij 
rechter-plaatsvervanger. Aanvankelijk was De Murait helemaal geen liberaal. 
In 1848 behoorde hij tot de allereerste ondertekenaars van het adres-Drieling 
tegen het grondwetsontwerp en ook de petitie van Vreede tegen de kieswet van 
1850 bevatte zijn naam temidden van allerlei verklaarde conservatieven. Met 
zijn schoolvriend en confrère mr N. F. van Nooten behoorde hij tot de oprich
ters van de Unie die hij naar eigen zeggen spoedig te reactionair vond. Hij ver
liet de Unie en werkte mee aan de oprichting van de Handelssociëteit en de 
Utrechtsche Kiezers-Vereeniging. Binnen enkele jaren wist hij de UKV tot een 
geduchte verkiezingsmachine te maken die de Unie geheel zou overvleugelen. 
Voor alles moet De Murait een briljant verkiezingsstrateeg zijn geweest die de 
kleinste bijzonderheden van stad en provincie beheerste. Zijn biograaf deelt 
mee dat hij doorkneed was in de praktijk van het verkiezingswerk en onmiddel
lijk elke kunstgreep doorzag: 'zijn grootste voldoening was het zijn tegenspe
lers in de kaart te zien en zelf zijn beste troeven zooveel mogelijk in de hand 
te houden' 102. De Murait kon daarbij partij trekken van zijn talloze relaties 
binnen en buiten de zakenwereld. Hij was secretaris van de Kamer van Koop
handel, van de Handelssociëteit en van de Utrechtsche Kiezers-Vereeniging, 
commissaris van de burgersociëteit De Vriendschap, waar de leden van de Han-

100 Notulen 23, 26 en 29 mei 1852, GAU, Handelssociëteit, nr. 5. Van de UKV is geen archief be
waard; gedrukte reglementen (1878-1915) in: GAU, Bibl., nr. 3437xx en 3438-3444. 

10' N. F. van Nooten, 'Levensschets van jhr. mr. J. L. B. de Muralt', Utrechtsch Jaarboekje voor 
1890 (= Utrechtsche Provinciale en Stads Almanak), 248-263. 

102 M. Brinkgreve, 'Jhr. mr. J. L. B. de Murait', Het Leeskabinet 1889, 1-6, aldaar 4. 
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delssociëteit en de UKV elkaar als vrienden en vertrouwden zagen en de stads
zaken druk behandeld werden l03, en tegelijkertijd secretaris van de aristocrati
sche sociëteit Sic Semper zodat hij ook wist hoe de vlag er in het andere kamp 
bij hing. Ten slotte was hij ook nog oprichter en voorzitter van de Maatschap
pij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden. Kor
tom, er was heel weinig dat De Murait kon ontgaan, zeker nadat hij in 1856 
raadslid en het jaar daarop wethouder was geworden. Zover was het in 1852 
echter nog niet. Eerst was de beurt aan de antirevolutionairen om een hoofdrol 
te spelen. 

De Aprilbeweging en haar nasleep (1853) 

In 1853 heeft het protestantse Utrecht zich nog een keer krachtig gemani
festeerd. Men weet hoe het herstel van de katholieke hiërarchie tot een storm 
van protest heeft geleid die door de reactionaire koning Willem III is aangegre
pen om zich van het ministerie-Thorbecke te ontdoen. De zogenaamde April
beweging was een conservatieve protestantse agitatie onder leiding van conser
vatieve en conservatief-liberale notabelen, gesteund door predikanten en met 
een brede aanhang onder de kleine burgerij 104. Utrecht had het signaal gege
ven. Op 21 maart was de protestantse opwinding op gang gebracht door een 
adres van de Utrechtse hervormde kerkeraad aan de koning met het verzoek 
toestemming aan de instelling van een bisschoppelijke organisatie te weigeren. 
Afschriften van dit adres, dat door prof. De Geer was ontworpen, waren aan 
andere kerkeraden toegezonden en binnen enkele weken door 200.000 mensen 
ondertekend. Tezelfdertijd oefende Vreede in een reeks hoofdartikelen in de 
Utrechtsche Courant scherpe kritiek op de slappe houding van de regering te
genover Rome. 

In Utrecht had men meer dan één reden om tegen Thorbecke gestemd te zijn. 
Bij diverse gelegenheden hadden de leidende kringen in de stad hun afkeer van 
het nieuwe grondwettig bestel kenbaar gemaakt en de liberale regeringspraktijk 
had hen bepaald niet tot andere gedachten gebracht. Het ontslag van de com
missaris des konings mr F. van de Poll in 1850 was een klap in hun gezicht ge
weest. In 1849 hadden liberale bezuinigingen het voortbestaan bedreigd van de 
Utrechtse universiteit en nog geruime tijd werd dit schrikbeeld gebruikt om bij 
studenten en burgerij wrevel en oppositie tegen Thorbecke op te wekken. Daar
naast waren er ook meer algemene grieven. Thorbeckes reizen door het land, 
waarbij hij zich door zijn aanhangers liet toejuichen, hadden hem bij de nota
belen niet populairder gemaakt. In hervormde kring, waar menigeen zich toch 
al ergerde aan de goede verstandhouding tussen katholieken en liberalen, be
schouwde men Thorbeckes ontwerp-armenwet als een onverdraaglijke aan
tasting van de kerkelijke armenzorg en juist in Utrecht waren de aristocratie 
en de hervormde kerk nauw met elkaar verbonden. Dat uitgerekend het pro
testantse Utrecht de zetel zou worden van de nieuwe aartsbisschop was de drup
pel die de emmer deed overlopen 105. 

103 Autobiografie Boer (zie hiervoor, noot 63), fol. 25. 
104 Boogman, Rondom 1848, 123-124. 
105 Hooykaas, 'Het ontslag'; Van Schermbeek aan Thorbecke 17-1-1853, ARA, Thorbecke, nr. 

63; De Herkaauwer 6-10-1853, 9-10-1853 en 6-8-1854. Op 6 oktober 1853 schreef De Herkaau-
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Het nieuwe ministerie-Van Hall dat sinds 19 april optrad kon daarentegen heel 
wat meer vertrouwen inboezemen, al was het alleen maar omdat daarin de 
protestants-conservatieve Utrechtse afgevaardigde Van Doorn minister van fi
nanciën was geworden. Verder droeg het kabinet, dat door de liberalen het 'mi
nisterie van de tegenovergestelde richting' werd gedoopt, een overwegend 
conservatief-liberaal karakter. De antirevolutionairen waren er niet in verte
genwoordigd. De in meerderheid liberale Tweede Kamer werd natuurlijk met
een ontbonden. Blijkens het regeringsprogramma, dat loyale uitvoering van de 
grondwet, een regering in meer monarchale zin, minder inmenging van het cen
traal gezag en een wettelijke regeling van het toezicht op de kerkgenootschap
pen in het vooruitzicht stelde, streefde Van Hall voor de verkiezingen naar een 
soort anti-thorbeckiaans eenheidsfront van conservatief-liberalen, antirevolu
tionairen, grootprotestanten en conservatieven 106. De Utrechtsche Courant 
drukte de regeringsverklaring op 27 april op de voorpagina af en wees met in
stemming op het gematigde karakter ervan. De grondwet werd immers niet 
aangetast en de katholieken hoefden niets te vrezen, want men had het niet op 
de katholieke godsdienst maar op 'den onverstandigen overmoed van geestelij
ke heerschzucht gemunt'. Een paar dagen later riep de krant de kiezers op niet 
Thorbecke maar de koning te steunen. 

Na hun succesvolle adresbeweging, die de liberalen uit het regeerkasteel had 
helpen verdrijven, trachtten de Utrechtse protestanten ook aan de kamerver
kiezingen leiding te geven. Begin mei werd een Algemeene Vereeniging ter be
vordering van Protestantsche belangen onder de zinspreuk 'Koning en Vader
land' opgericht die door het hele land circulaires zond met de oproep tot aan
eensluiting tegen 'de vijanden van het geloof onzer vaderen' 107. In alle hoofd
plaatsen van kiesdistricten moesten weigezinden zich verenigen 'om de verkie
zingen in protestantschen zin te leiden, of zich aan te sluiten aan goede reeds 
bestaande vereenigingen' en zij werden uitgenodigd met het Utrechtse bestuur 
in briefwisseling te treden. Voorzitter van Koning en Vaderland, dat eigenlijk 
meer een overkoepelend comité dan een echte vereniging is geweest, was de ver
maarde chemicus Mulder, een fel tegenstander van liberalisme en 'ultramonta-
nisme' en een groot vereerder van het Oranjehuis. De Utrechtse hoogleraar, 
een vertrouweling van koning Willem III, koesterde een uitgesproken afkeer 
van het grondwettelijk bestel van 1848: wat het land behoefde was niet een re-
dekavelend parlement vol juristen maar een sterke monarchie, bijgestaan door 
natuurwetenschappelijk geschoolde deskundigen. Wel zeer typerend was dat 
Mulder in deze jaren door de curatoren van de Utrechtse universiteit werd vrij
gesteld om zich geheel aan de politiek te kunnen wijden 108. 
Aanvankelijk werkten in Koning en Vaderland, dat zich 'verbroedering der on
derscheidene rigtingen van het protestantisme, met het oog op de bevordering 

wen 'Thorbecke was een burgerman, die zich zelven geplaatst had op het standpunt waar hij 
stond, zich zelven naar boven geworsteld had liever, en wat men ook van hem zeggen moge, 
hij was een man van uitnemende talenten en wetenschappelijke kennis en buitengewone scherp
zinnigheid. Dat alles maakte, dat zij, die van hooge geboorte waren, die voor zijne talenten 
bukken moesten, en in een woord allen, die door hem overschaduwd werden, hem tegenston
den, en waar ze konden zich tegenover hem schaarden'. 

106 Boogman, Rondom 1848, 136. 
107 Circulaires in o.a. De Nederlander 9-5-1853 en De Herkaauwer 5-6-1853. 
108 Karakterisering van Mulder in: Kossmann, De Lage Landen, 201-202; Boogman, Rondom 

1848, 129-130 en 149. 
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van liefde en eerbied voor den Koning' ten doel stelde, grootprotestanten en 
meer orthodoxe antirevolutionairen eendrachtig samen. Naast Mulder zaten in 
het bestuur de advocaat Drieling, de substituut-griffier van het Provinciaal Ge
rechtshof mr J. G. J. baron van Ittersum, de raadsheer in het Hoog Militair 
Gerechtshof mr W. J. van Hoytema en het lid van het Muntcollege mr L. C. 
Hora Siccama; de antirevolutionairen waren vertegenwoordigd door prof. De 
Geer en zijn zwager de rechter A. M. C. van Asch van Wijck, de uitgever Ke-
mink en de advocaat mr C. Th. baron van Lynden van Sandenburg ,09. De 
Geer, Van Asch van Wijck en Kemink waren tegelijkertijd bestuurslid van Bij
bel, Vaderland en Oranje. 
Ten gevolge van de kamerontbinding moest het district Utrecht twee afgevaar
digden kiezen. Dat Van Goltstein zou worden herbenoemd stond van begin af 
aan vast. In 1852 was hij bij de periodieke aftreding zonder tegenkandidaat en 
met steun van alle kiezers verenigingen, ook de zojuist opgerichte UKV, herko
zen bij een overigens zeer lage opkomst van 45% (in de stad Utrecht zelfs maar 
33%). Van Goltstein had zich toen reeds verzekerd van antirevolutionaire 
steun door zijn standpunt inzake de armenwet. De grote vraag was wie de mi
nister geworden Van Doorn zou gaan vervangen. Als eerste maakte op 6 mei 
de UKV haar kandidaten bekend (d.w.z. nog voor het programma van Koning 
en Vaderland was gepubliceerd). Bij de heersende antipapistische en anti-
thorbeckiaanse opwinding was een liberale kandidaat natuurlijk volstrekt 
kansloos en daarom schoof de UKV naast Van Goltstein burgemeester Kien 
naar voren, die zich in 1848 als kamerlid tegen de grondwetsherziening had ver
zet maar nu als man van 'gematigde denkwijze en rijpe ervaring' werd aange
prezen. De antirevolutionaire kiezersvereniging Bijbel, Vaderland en Oranje en 
de vereniging Koning en Vaderland, die zoals we hierboven zagen gedeeltelijk 
onder dezelfde leiding stonden, wezen in vrome eensgezindheid naast Van 
Goltstein de rijksadvocaat jhr mr H. A. M. van Asch van Wijck, lid van de 
Utrechtse raad sinds 1845, als kandidaat aan '10 . Enkele dagen later werd deze 
voordracht door de ledenvergadering van de veel talrijkere Unie met bijna alge
mene stemmen bevestigd. De kiezersverenigingen in Breukelen en Vreeland 
volgden dit voorbeeld en zo konden de conservatief-liberale en de orthodox-
protestantse kandidaat door vijf kiesverenigingen gezamenlijk worden aanbe
volen u l . 

Tegen zoveel protestantse eendracht waren de tegenstanders niet opgewassen. 
Buiten Utrecht moet het een vreemde indruk hebben gemaakt dat de liberalen 
ijverden voor een notoire behoudsman terwijl de conservatieven zelf een antire
volutionair propageerden. Hoewel Vreede de kandidatuur van Kien in de 

109 Mogelijk zijn ook de grootprotestant Van Doorn en zijn zwager, de voorzitter van het Munt
college dr A. Vrolik (die Van Doorn in 1854 als minister zou opvolgen), lid geweest. De 
Utrechtse 'vereeniging' heeft nooit meer dan tien leden gehad en was dus eigenlijk alleen maar 
een bestuur. Er zijn wel kiesverenigingen onder dezelfde naam opgericht in o.a. Den Haag, 
Rotterdam, Arnhem, Leiden en Zwolle. 

110 A . M . C , en H. A. M. van Asch van Wijck waren zoons van de vroegere burgemeester H. M. 
A. J. van Asch van Wijck. Hun jongste zuster was de echtgenote van De Geer terwijl A. M. 
C. van Asch van Wijck diens tweelingzuster had gehuwd. 

1,1 De Breukelense kiesvereniging Trouw moet blijken had als voorzitter de burgemeester van 
Maartensdijk mr F. N. M. Eyck van Zuilichem en als secretaris de steenfabrikant J. N. Bastert 
(later kamerlid en minister); adellijke burgemeesters en grootgrondbezitters gaven er de toon 
aan. De vereniging Vreest God, eert den Koning droeg een meer antirevolutionair karakter. 
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KWAADWILLIGHEID 
(1908) V b lÜ f t n i t ; r »er stede het gi-rneb* 

verspreiden, dat het lidmaatschap ran de Kamer 
der Statt'n-Generaal onvereenigbaar is met de bi-trek-
king van Burgemeester; dat gerucht, hoe ongegrond 
ook, vïodt natuurlijk hier en daar geloof. 

Er kan geene kicesiie van onvereenigbaarhtid be
staan. Art. 75 der gemeentewet levert evenmin eeni^ 
bezwaa* op. Laat u dus, Medekiezers, niet mis-
leiden door valtche en onware voorstellingen, dio 
worden verbreid door de manneo eener partij, dia 
d.ardoor het bewijs geven hoezeer ook zij het be
ginsel huldigen: HET DOEI. H E ü I G T DE MIDDELEN. 

Alle welgezinde Kiezers vereenigen zich daarom op 

M r . J. H . B a r o n VASf G O L . T S T E I X , e n 

M r . m. F , J . K I E N , 
opdat de stemming niet moge tot waarheid muken 
den smaad, door een der oud-ministers op Utrecht 
geworpen., toen hij haar noemde dé s*ad der oneer-

draagzaamhtid, en opdat we niet teruggaan uanr 
de tijden vau het kerkeren van de Groot en Uoo-

gerbeets, en onder den geesel van SchoULuiun ». n 
ufi Uordtr«he Kerkleer komen. 

De Aprilbeweging van 
1853 had de gemoederen 
heftig opgezweept, zoals 
blijkt uit deze verkiezings
advertentie in de Utrecht-
sche Courant van 16 mei. 
Burgemeester Kien was 
door de liberalen kandi
daat gesteld om de antire
volutionair Van Asch van 
Wijck de pas aftesn ij den. 

Foto: GAU. 

(1009) Al die iets te vorderen hebben 

Utrechtsche Courant ondersteunde en de UKV (lees: De Muralt) per adverten
tie de kiezers opriep geen ultraprotestant te stemmen 'opdat we niet teruggaan 
naar de tijden van het kerkeren van De Groot en Hoogerbeets en onder de gee
sel van Scholtianen en de Dordtsche kerkleer komen ' 112 ging het er weldra 
voor Kien donker uitzien. De protestantse leiders verspreidden het gerucht dat 
hij als burgemeester niet tegelijkertijd kamerlid kon zijn en zijn kansen raakten 
helemaal verkeken toen de katholieke kiezersvereniging met een eigen kandi
daat uitkwam: jhr Van Rijckevorsel van Rijsenburg. Voor veel kiezers was dit 
reden hun stem op Van Asch van Wijck over te brengen om in ieder geval de 
benoeming van een katholiek te voorkomen. Zo waren er nu dus drie kandida
ten voor de kamerzetel van Van Doorn; Van Goltstein was door alle verenigin
gen voor herverkiezing aanbevolen. 

Op 17 mei leverden 1958 kiezers, dat is 75%, hun stembiljet in. Van Goltstein 
werd onmiddellijk met overgrote meerderheid (1843 van de 1944 geldige stem
men) herkozen. Van Asch van Wijck kreeg 952 stemmen, 21 te weinig om de 
volstrekte meerderheid te behalen, zodat hij in herstemming kwam met Van 
Rijckevorsel die met 527 stemmen als derde was geëindigd. Kien had weliswaar 
in de stad Utrecht de meerderheid behaald maar dat had hem toch niet meer 
dan 443 stemmen opgeleverd. 28 kiezers hadden de naam van Thorbecke op 
112 VC 16-5-1853. 
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hun stembiljet ingevuld, terwijl de baszanger Krantz, die door het Algemeen 
Handelsblad als liberale kandidaat was aanbevolen 113, 11 stemmen op zich 
verenigde. Bij de herstemming veertien dagen later had de katholieke kandi
daat natuurlijk geen enkele kans; er werd zelfs niet eens meer campagne ge
voerd. Met 1301 stemmen tegen 552 voor Van Rijckevorsel werd Van Asch van 
Wijck tot lid van de Tweede Kamer gekozen. 
Voor de antirevolutionairen waren de kamerverkiezingen van 1853 een groot 
succes: hun aantal in de Kamer steeg dankzij de steun van hun conservatieve 
en grootprotestantse bondgenoten van drie tot zeven. De liberalen moesten een 
zware nederlaag incasseren en verloren hun kamermeerderheid. Thorbecke zou 
bijna negen jaar, tot 1862, moeten wachten voor hij weer een ministerie kon 
vormen. Voorlopig viel de leiding toe aan de conservatief-liberale richting van 
Van Hall c.s., die na 1848 een stap terug had moeten doen maar nu als de eigen
lijke winnaar kon worden beschouwd. Daartegenover begrepen de verliezers, 
de liberalen en de katholieken, ook in Utrecht dat zij meer dan voorheen op 
elkaar waren aangewezen. Het bezoek van koning Willem III aan de stad 
Utrecht in september heeft dit verder in de hand gewerkt. De antikatholieke en 
antiliberale strekking van het grootse huldebetoon aan de Oranjevorst, waarbij 
prof. Mulder als rector-magnificus een hoofdrol mocht vervullen, kon nie
mand ontgaan 114. 

De nederlaag van de antirevolutionairen (1854) 

Het antirevolutionaire succes in 1853 was het gevolg geweest van uitzonderlijke 
omstandigheden. De protestantse opwinding had veel kiezers uit de kleine bur
gerij, die in andere jaren plachten thuis te blijven, naar de stembus gedreven. 
Naast de hoge opkomst bij de verkiezingen was het de steun van grootpro
testanten en conservatieven geweest die de antirevolutionairen aan hun over
winning had geholpen. Vooral omdat de grootste Utrechtse kiesvereniging, de 
Unie, zich door de heren van Koning en Vaderland op sleeptouw had laten ne
men, had Van Asch van Wijck zijn kamerzetel kunnen veroveren. Toen de 
Aprilstorm eenmaal was uitgewoed en normale verhoudingen waren terugge
keerd was het met de protestantse eensgezindheid spoedig gedaan. Tegen de ge
meenschappelijke 'papo-thorbeckiaanse' vijand hadden grootprotestanten en 
antirevolutionairen tijdelijk een front gevormd maar in kerkelijk en dogma
tisch opzicht gaapte er een brede kloof tussen de evangelische 'liberale' pro
testanten en de orthodoxe calvinisten ' l 5 . Ook hun opvattingen over de school-
kwestie liepen ver uiteen. De grootprotestanten wilden vasthouden aan de 
schoolwet van 1806 en stonden een gemengde algemeen-christelijke volks-

" 3 Proces-verbaal, GAU, Stad, V, nr. 63. Opzoomer schreef op 20 mei aan Fruin: 'Gij hebt het 
toch, hoop ik, gezien, dat er ook hier vrijzinnigen zijn. Zij hebben in de dagbladen aangeprezen 
Thorbecke en Krantz, onzen bekenden baszanger, die alle dag in een koffiehuis het hoogste 
woord voert . . . Hij zou het zeker niet onaardig hebben gevonden, jaarlijks ƒ 2000 in Den Haag 
te verdienen en het volk van Nederland met een rood sous-vest te vertegenwoordigen. Dat was 
iets anders dan hofzanger zijn zonder traktement'; Correspondentie van Robert Fruin, 39-40; 
vgl. De Herkaauwer 19-5-1853. 

114 Boogman, Rondom 1848, 139. Voor het koninklijk bezoek: L. J. Rogier, Schrikbeeld van een 
staatsgreep in 1853. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap
pen, afdeling letterkunde, nieuwe reeks, XXII, nr. 6 (Amsterdam, 1959). 

115 Boogman, Rondom 1848, 36-39; voor de tegenstellingen in 1854: 137-138 en 144. 
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school voor waar Groen van Prinsterer en zijn vrienden niets van wilden weten. 
De onderlinge verstandhouding werd bovendien verslechterd door het optre
den van de antirevolutionairen in de Kamer. De wet op de kerkgenootschap
pen, die na de Aprilbeweging de verontruste protestanten genoegdoening had 
moeten geven, werd door amendementen van Groen (die de eigen kerk voor 
overheidsinmenging wilde behoeden) van zijn anti-ultramontaanse strekking 
beroofd en in mei 1854 voerden antirevolutionairen en liberalen gezamenlijk 
oppositie tegen de door het ministerie-Van Hall ingediende armenwet. Ander
zijds had Groen van begin af gereserveerd gestaan tegenover de grootpro-
testantse bondgenoten en de Utrechtse antirevolutionairen al in april 1853 ge
waarschuwd 'geen schijn te geven aan het vermoeden alsof het onder het voor
komen van protestantschen ijver inzonderheid om verandering van gouverne
ment te doen was'. Groen wantrouwde de politieke motieven van de grootpro
testanten en na de verkiezing van Van Asch van Wijck was hij het met deze eens 
dat aan 'bestendige verstandhouding met de conservatieven' niet kon worden 
gedacht " 6 . 

Ook in Utrecht werd de verhouding er niet beter op. De Herkaauwer, een pro
testants blad dat in 1853 en 1854 verscheen en waarvan de bekende arts dr H. 
J. Broers de redacteur was ' '7, begon de antirevolutionairen heftig te bestoken. 
Het blad was een spreekbuis van de 'liberale protestantsche partij' (de groot
protestanten) en bestreed aanvankelijk vooral de liberalen en de katholieken. 
Thorbecke en zijn 'joodsche advokatenpartij' verweet het een ultra-vrijzinnige 
'democratische' en 'republikeinse' denkwijze, het najagen van uitsluitend ma
teriële belangen en abstracte staathuishoudkundige theorieën en miskenning 
van het historisch-protestantse Nederlandse volkskarakter. Het samengaan 
van liberalen en katholieken in de 'papo-thorbeckiaanse factie', die monstru
euze combinatie van vooruitgang en achteruitgang, van licht en duisternis, van 
democratie en autocratie, was het blad een gruwel; de liberalen verkondigden 
de 'vrijzinnigste stellingen' maar spanden met de 'onvrijzinnigste lieden ter we
reld' samen om hun doel te bereiken. Echter niet alleen de roomsen vormden 
om hun bijgeloof, achterlijkheid en priesterheerschappij een onnationaal ele
ment, ook de antirevolutionairen plaatsten zich buiten het historisch protestan
tisme met zijn traditie van gewetensvrijheid en vrij wetenschappelijk onder
zoek. Door hun hoogmoedige onverdraagzaamheid, verkettering van anders
denkenden en staatszucht waren zij geen haar beter dan de ultramontanen. Op 
15 december 1853 concludeerde het blad: 'Er is welligt geene partij in Neder
land, die behalve de Jezuitisch-Ultramontaansche factie, op dit oogenblik meer 
te vreezen zij, dan die der anti-revolutionairen of zoogenaamde Groenianen': 
haar 'geest is geheel in strijd met die van het echte, liberale Protestantismus'. 
Voor de 'liberale' protestant waren er drie vijanden: ultramontanen, ultra
liberalen en ultra-orthodoxen n 8 . 

116 Groen, Briefwisseling, III, 116 en 123. 
117 H. J. Broers (1815-1876) ijverde als arts zeer voor de volksgezondheid; zie C. Offringa, 'Bur

gerzin en wetenschap. Een eerste aanzet tot milieubeheer in Utrecht', JbOU, (1972) 164-187, 
waar hij merkwaardig genoeg 'het prototype van de vrijzinnige, Thorbeckiaanse liberaal van 
1848' wordt genoemd (aldaar 184). Aan Broers danken we Utrecht: historische wandelingen 
(Utrecht, 1874; herdruk Utrecht, 1908). 

118 Hoofdartikel 'Ons standpunt', De Herkaauwer nr. 62-66 (29 september-13 oktober 1853); zie 
ook De Herkaauwer 2%-l-\%5V, 1-9-1853; 1-12-1853; 12-3-1854; 23-3-1854 en 5-10-1854 (laatste 
nummer). 
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Dergelijke verwijten kwamen de protestantse samenwerking natuurlijk niet ten 
goede en dat zou verstrekkende politieke gevolgen hebben. Aanvankelijk ver
liep alles nog naar wens. Bij de periodieke gemeenteraadsverkiezingen van juli 
1853 werden acht van de negen aftredende raadsleden onmiddellijk herkozen 
(bij een opkomst van 38,5%); voor de raadszetel van minister Van Doorn was 
een herstemming nodig waarin de Unie-kandidaat Van Hoytema met grote 
meerderheid (462 tegen 116 stemmen) de ijzerhandelaar Osti, de kandidaat van 
de UKV, versloeg. Zowel de Unie als de UKV hadden de aftredende raadsleden 
voor herbenoeming voorgedragen, alleen tegen wethouder Van Dielen had de 
UKV zonder succes een lid van de Handelssociëteit, Bolk, kandidaat gesteld. 
De katholieke vereniging 'vergaderende in de Boterstraat' was net als in 1851 
met een gemengde liberaal-katholieke lijst uitgekomen waarop slechts drie zit
tende raadsleden (Ackersdijck, Karsten en Schuurman) werden aanbevolen. 
Ook bij een tussentijdse verkiezing in januari 1854, nodig geworden door het 
overlijden van het raadslid Bosch van Drakestein, had de kandidaat van de 
UKV, de katholieke houthandelaar Robert, geen schijn van kans tegen de 
Unie-kandidaat Mulder die met 374 van de 541 uitgebrachte stemmen (bij een 
opkomst van slechts 27%) werd gekozen. Het opvallendste was nog dat de ka
tholieken niet meer kiezers hadden kunnen mobiliseren om hun enige raadsze
tel te behouden; Robert kreeg maar 53 stemmen. Zo was de Unie er dus in 
geslaagd twee bestuursleden van Koning en Vaderland (Mulder en Van Hoyte
ma) in de raad te brengen terwijl de enige katholiek eruit was verdwenen. 
Daarna ging het echter mis. In februari 1854 nam de Unie demonstratief af
stand van de antirevolutionairen door haar statuten te wijzigen: zij verklaarde 
zich officieel een protestantse kiesvereniging maar stelde het lidmaatschap uit
sluitend open voor protestanten van 'gematigde denkwijze' 119. De gevolgen 
lieten niet op zich wachten. In mei waren er wegens het overlijden van Both 
Hendriksen en het bedanken van Walland tussentijdse verkiezingen nodig. 
Aangezien het om slechts twee raadszetels ging en geen aftredende leden al dan 
niet collectief herkiesbaar konden worden gesteld, droegen dergelijke verkie
zingen een duidelijker politiek karakter dan de periodieke. Dat bleek al meteen 
uit de kandidaatstelling. De Unie beval Broers (de redacteur van De Herkaau
wer) en de schatrijke advocaat mr C. W. van Voorst van Beest aan; de UKV 
droeg De Murait en de commissionair en steenfabrikant mr J. Gerlings voor, 
terwijl nu ook Bijbel, Vaderland en Oranje twee eigen kandidaten in het veld 
bracht: mr C. W. J. baron van Boetzelaer van Dubbeldam (de schoonzoon van 
Both Hendriksen) en mr C. Th. baron van Lynden. De katholieken kwamen 
niet meer met een eigen lijst uit. Wel vroegen 'eenige kiezers' zich in de Utrecht-
sche Courant van 8 mei af 'waarom toch geen enkele Roomsch-Katholiek in 
de Raad mag zitting hebben. Is de heer Jhr. Mr. J. G. Bosch van Drakestein, 
lid van het Provinciaal Geregtshof, dan geen waardig opvolger van zijn onlangs 
overleden broeder? Men kieze dan een ander, doch even als een Israëliet, een 
Oud-Roomsche, een Luthersche, een Remonstrant, enz. zitting in den Raad 
hebben, mag er toch wel één Roomsch-Katholiek in dien Raad zijn.' 
In de herstemming op 23 mei won Van Boetzelaer, de kandidaat van de 'ultra-
keminkianen' of 'diakenpartij' zoals De Herkaauwer hem had genoemd 120, 

119 De Herkaauwer 9-2-1854. 
120 De Herkaauwer 30-3-1854. Van Boetzelaer was 'boekhouder' van het college van diakenen 

waarvan ook Kemink deel uitmaakte. 
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van De Murait en Broers die in de eerste ronde precies gelijk als tweede en derde 
waren geëindigd (beiden met 181 stemmen), terwijl Gerlings eveneens in de her
stemming Van Voorst van Beest achter zich liet. Van de 898 in de eerste ronde 
opgekomen kiezers (44%) hadden er 163 de naam van Pabst ingevuld. Bij de 
herstemming waren 773 van de 2038 biljetten ingeleverd. De uitslag betekende 
niet alleen dat een antirevolutionair en (voor het eerst) een UKV-kandidaat wa
ren gekozen, maar ook - en dat was misschien nog belangrijker - dat de Unie 
een complete nederlaag had geleden en dat de antirevolutionairen daartoe had
den bijgedragen. 
Deze schermutselingen waren nog maar het voorspel tot een veel heftiger ver
kiezingsstrijd. Drie weken later, op 13 juni, zouden er weer periodieke verkie
zingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden en tot de aftredende leden behoor
de ook Van Asch van Wijck, die in 1853 de zetel van Van Doorn had ingeno
men. Door de tegenstellingen in het protestantse kamp was zijn herverkiezing 
nu wel heel onzeker geworden. De UKV had er alle belang bij een wig te drijven 
tussen conservatieven en antirevolutionairen en stelde opnieuw burgemeester 
Kien kandidaat. Bij de Unie, die het vorig jaar onder invloed van de Aprilbewe
ging Van Asch van Wijck had gesteund (in combinatie met de conservatief-
liberaal Van Goltstein) was de stemming geheel omgeslagen: met grote meer
derheid kozen de leden ditmaal voor de burgemeester. Ook de Utrechtsche 
Courant meende dat de antirevolutionairen maar eens een lesje moest worden 
geleerd. Helemaal kansloos was Van Asch van Wijck daarmee nog niet. Naast 
zijn eigen vereniging Bijbel, Vaderland en Oranje bleven de kiesverenigingen 
in Breukelen en Vreeland hem steunen en ook Koning en Vaderland liet hem 
niet vallen. 

De verkiezingskoorts liep hoog op, vooral toen vlak voor de stemming een bro
chure verscheen, zeer waarschijnlijk van de hand van De Murait, waarin beide 
kandidaten op nogal tendentieuze wijze werden belicht 121. Van Asch van 
Wijck, zo heette het, was in 1853 door een coterie van familieleden en vrienden 
opgedrongen aan de kiezers en door intriges en beïnvloeding van plattelands-
kiezers had hij in die dagen van 'opgewonden spanning' en 'papophobie' bur
gemeester Kien kunnen verslaan. Zijn politieke en godsdienstige kleur had hij 
aanvankelijk verzwegen om geen wantrouwen bij de kiezers te wekken, maar 
in de Kamer had hij zich onmiddellijk bij Groen aangesloten. Als kamerlid had 
hij weinig van zich laten horen maar wel getracht zijn vrienden en verwanten 
te begunstigen en zijn andere functies (zoals het raadslidmaatschap) verwaar
loosd. Nu de 'gezonde zin' bij de protestantse kiezers was teruggekeerd en zij 
begrepen dat de beloften 'waardoor in mei 1853 de kiezers zijn ingepakt' alleen 
als middel hadden gediend voor de coterie om op het kussen te komen wilden 

12 ' De kandidatuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaat in het hoofd
kiesdistrict Utrecht van de heerenjhr. mr. H. A.M. van Asch van Wijck en mr. N. P. J. Kien, 
toegelicht door een kiezer (Utrecht, 1854). De auteur wees erop dat Koning en Vaderland uit 
niet meer dan tien personen bestond, 'waaronder twee broeders, een zwager en een behuwd-
broeder van den Heer van Asch van Wijck, welke laatste vier personen met de meeste anderen 
tevens de hoofdleiders zijn van eene locale kiesvereeniging te Utrecht, onder de leus: Bijbel, 
Vaderland en Oranje, die naar men het er evenzeer voor houdt, geen twintig leden telt, en overi
gens zou zijn zamengesteld uit den kern van het collegie van diakenen der Nederduitsch Her
vormde gemeente aldaar, zoodat beide vereenigingen zich als het ware in een ligchaam oplos
sen'. Er valt ook te lezen dat de Unie 280 leden had en de andere kiesverenigingen samen niet 
meer dan 60. 
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zij niet langer meer blindelings aan de leiband van de groenianen lopen. Van 
Asch van Wijck had thans enkel nog de steun van zijn coterie en van de antire
volutionairen, aangevuld door 'eenige kiezers van het platteland, onder aan
voering van predikanten, die niet genoegzaam met personen, zaken en omstan
digheden bekend zijn, en eigenlijk zich geheel buiten het werk der verkiezingen 
moesten houden'. 
Tegenover deze kandidaat van een coterie en een gevaarlijke partij die gods-
diensthaat wilde aankweken werd de oerconservatieve Kien voorgesteld als een 
gematigd man die met zijn tijd meeging: onbaatzuchtig, zelfstandig, vrij van 
familiebanden en geen lid van een coterie 'waarvan de bestanddeelen elkaar we-
derkeerig moeten voorthelpen, die het nepotismus huldigt, en de misbruiken 
der Oligarchische Regering zoo gretig weder zoude willen invoeren'. Zij die 
meenden dat de echte liberalen niet voor Kien zouden stemmen hadden onge
lijk: 'buiten onze provincie wordt de heer Kien als een reactionair beschouwd, 
maar allen die hem in zijn politieke loopbaan hebben gevolgd, hebben in hem 
bevonden, den man die gedeeltelijk tegen zijnen zin veranderde staatsinstellin
gen, in haar ontwikkeling, overeenkomstig den tijdgeest, in eerlijken zin heeft 
helpen bevorderen, die het goede wil en de reactie niet in de hand zal werken'. 
Ondanks de aanvallen op Van Asch van Wijck wist deze vooral in de platte-
landsdistricten zoveel stemmen op zich te verenigen dat de overwinning hem 
maar net ontging. Op 13 juni kwam hij slechts vijf stemmen tekort om meteen 
de volstrekte meerderheid te behalen. Van de 1404 uitgebrachte stemmen wa
ren er 687 naar de antirevolutionair gegaan en 643 naar Kien, terwijl 22 stembil
jetten ongeldig waren verklaard, sommige omdat de naam van Van Asch van 
Wijck niet goed of onvolledig was ingevuld '22\ In de stad Utrecht hadden 666 
kiezers (50%) aan de stemming deelgenomen tegen 738 (57%) in de buiten
districten. De onbesliste uitslag maakte een herstemming nodig en voegde nog 
eens twee weken aan de verkiezingsstrijd toe. Voor beide kampen had de 
Utrechtse verkiezing intussen een meer dan plaatselijke betekenis gekregen: 
voor Groen omdat de in 1853 gewekte protestantse geest op het spel stond en 
voor de liberalen omdat zij in de antirevolutionaire 'ultra's' hun meest princi
piële tegenstanders zagen. De liberale pers, die aanvankelijk met onbegrip had 
gereageerd op de kandidatuur van Kien, riep nu alle Utrechtse liberalen op hun 
stem op de burgemeester uit te brengen. Zowel het Algemeen Handelsblad als 
De Grondwet (de spreekbuis van de thorbeckianen) gaven toe hem verkeerd te 
hebben beoordeeld, aangezien 'nader bij ons ingekomen informatiën ons heb
ben overtuigd dat wij een weinig te streng zijn geweest, door den heer Kien al
léén te beoordeelen naar zijne antecedenten vóór 1848. In menig opzigt moet 
die heer thans van zijne vroegere reactionnaire gevoelens zijn teruggekomen' 
123 

Alles hing nu af van de houding van de katholieken. In de eerste ronde hadden 
zij de kat uit de boom gekeken, maar nu werden zij uit alle macht bewerkt om 
hun stem te geven aan de burgemeester. De antirevolutionairen moesten mach-
122 Proces-verbaal, GAU, Stad, V, nr. 63. 
123 Commentaar in De Grondwet, overgenomen in De Nederlander 20-6-1854. Het Handelsblad 

had de Utrechtse 'constitutionelen' (waartoe het mannen als Ackersdijck, Opzoomer en Schul
ter tot Peursum rekende) opgeroepen zowel Van Asch van Wijck als de reactionaire Kien tegen 
te gaan maar de krant erkende later niet juist te zijn ingelicht ; De Herkaauwer 8-6 en 14-6-1854; 
De kandidatuur, 14. 
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teloos toezien hoe een soort gelegenheidscoalitie ontstond tussen protestantse 
conservatieven, liberalen en katholieken 124. Op 27 juni viel de beslissing. Dank 
zij een hogere opkomst in de stad Utrecht kreeg Kien 182 (katholieke) stemmen 
meer dan in de eerste ronde terwijl Van Asch van Wijck er 49 minder kreeg, 
zodat de antirevolutionair met 825 tegen 638 stemmen was verslagen. De ver
kiezing van Kien was tegelijkertijd een overwinning van de stad op de platte-
landsdistricten die Van Asch van Wijck waren trouw gebleven. Van de kiezers 
had 57% zijn stem uitgebracht, minder dan in 1853 toen bij de herstemming 
72% was opgekomen. 
In het hele land waren de verkiezingen voor de antirevolutionairen ongunstig 
uitgevallen; Groen zelf was in Zwolle verslagen door de thorbeckiaanse oud-
minister Van Zuylen van Nijevelt. De gevolgen van de nederlaag waren ver
strekkend. De verhouding met de grootprotestanten was voorgoed bedorven en 
in december 1854 traden de antirevolutionaire leden uit Koning en Vaderland, 
dat nog twee jaar bleef bestaan zonder zich in de Utrechtse verkiezingen te 
mengen 125. Groen meende een paar jaar later dat de samenwerking in 1853 
zelfs schadelijk was geweest. Voor de Utrechtse antirevolutionairen was het 
échec van 1854 beslissend. Hun vereniging Bijbel, Vaderland en Oranje nam 
in 1855 voor het laatst en zonder succes aan de raadsverkiezingen deel en ging 
vervolgens ter ziele. In hetzelfde jaar staakte Groen de uitgave van De Neder
lander. Daarmee was in Utrecht de zelfstandige rol van de antirevolutionairen 
voorlopig uitgespeeld. 

Ook voor de andere partijen was het jaar 1854 een keerpunt. De Unie had voor 
het eerst bij de raadsverkiezingen met lege handen gestaan en twee zetels verlo
ren. De liberalen hadden reden tot tevredenheid. De Muralt was het brein ge
weest achter de antirevolutionaire nederlaag en voor het eerst was een UKV-
kandidaat in de raad gekozen: een teken dat het tij aan het kenteren was. De 
liberale strategie was bovendien gelukt omdat de katholieken uit hun isolement 
waren getreden en hun gewicht in de schaal hadden geworpen. De samenwer
king tussen liberalen en katholieken zou ook in Utrecht een factor van belang 
worden. 

De Nederlander 24-6-1854. In de Utrechtsche Courant verscheen drie dagen lang een grote ad
vertentie waarin de brochure tegen Van Asch van Wijck nog eens werd overgedaan: 'hij be
hoort tot eene partij, die naar droombeelden jaagt, die het elke regering lastig maakt, tot eene 
coterie, die bovenal familieregering terugwenscht, en werkt op eene wijze, die de kiezers in ver
keerden waan brengt, door een aantal kiescolleges op te sommen, die hem tot kandidaat stel
len, alle welke kiescollegien uitvloeisels zijn van eene zelfde klub, die met behulp van familie-
relatien of bijzondere vriendschaps-betrekkingen door enkelen kiesvergaderingen laten oprig-
ten, die wijdklinkende namen laten aannemen, en waarvan er zijn met zóó gering aantal leden, 
dat de broeder van den kandidaat zelfs voor het publiek, zich als sekretaris er van moet teeke
nen'. Daar tegenover heette Kien een 'bij uitstek verdienstelijk administratief man' van grote 
ervaring, bekwaamheid en 'bekende geheel zelfopofferende vaderlandsliefde', wars van alle 
partijgeest en godsdiensthaat, wiens verkiezing ook de door de UKV voorgestane belangen van 
handel, nijverheid en landbouw ten goede zou komen. 
Groen, Briefwisseling, III, 175 en 231: Koning en Vaderland zou in de loop van 1856 zijn ont
bonden. Door haar vertrouwelijke relatie met koning Willem III heeft de 'Utrechtse factie'ln 
1855-1856 wel een belangrijke rol gespeeld in de landelijke politiek; Boogman, Rondom 1848, 
149-173. In het voorjaar van 1855 overleden Drieling en Van Ittersum; Mulder, die in Utrecht 
door huwelijksproblemen in opspraak was geraakt, trok zich begin 1857 terug uit de politiek; 
Van Schermbeek aan Thorbecke, 12-1-1856, ARA, Thorbecke, nr. 67. 
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Utrecht wordt liberaal (1855-1860) 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad in de jaren 
1848-1854 zijn uitvoerig behandeld omdat het de periode was waarin het nieu
we politieke stelsel, ook in Utrecht, in praktijk werd gebracht. Voor de oude 
regeringscoterieën, die in 1848 hadden moeten bukken, stond daarbij heel wat 
op het spel; de pogingen van de notabelenelite om op stedelijk niveau de macht 
te behouden zijn nog weinig onderzocht maar verdienen evenzeer onze aan
dacht als de landelijke politiek. Vanaf 1848 hadden diverse groeperingen ge
tracht greep te krijgen op de verkiezingen, in het bijzonder op de kandidaatstel
lingen, en we zagen hoe tijdelijke comité's en algemene kiezersbijeenkomsten 
plaats maakten voor permanente organisaties met een besloten karakter en een 
duidelijke politieke kleur. Van deze kiezersverenigingen zijn er in de stad 
Utrecht ten slotte twee overgebleven: de conservatieve (en protestantse) Unie 
en de liberale UKV. De confessionelen, die eerder dan de liberalen eigen organi
saties tot stand hadden gebracht, verdwenen ook weer als eersten van het to
neel. Na 1855 werden antirevolutionaire kandidaten alleen nog incidenteel aan
bevolen in anonieme advertenties van 'eenige kiezers' of uit naam van een on
duidelijke 'burgerkiesvereeniging'. Omdat deze kandidaten altijd volstrekt 
kansloos waren hebben veel orthodox-protestantse kiezers de gang naar de 
stembus maar helemaal niet meer gemaakt, wat in het voordeel van de liberalen 
was. Gunstig voor de liberalen was ook dat ze konden rekenen op katholieke 
steun. De 'Vereeniging van kiezers vergaderende in de Boterstraat' is na 1853 
opgeheven en de katholieke stemmen gingen voortaan naar Pabst of naar kan
didaten van de UKV. Op de UKV-lijst zijn de katholieke voormannen mr W. 
J. M. Bosch in 1856 en S. P. C. Koene in 1860 in de Utrechtse raad gekozen. 
De wijnhandelaar Koene, die als opvolger van De Heus jarenlang (van 1858 tot 
1883) voorzitter van de Handelssociëteit is geweest, fungeerde daarbij als trait 
d'union tussen katholieken en liberalen. 

Zo was het Utrechtse politieke landschap dus aanmerkelijk vereenvoudigd: het 
ging tussen liberalen en conservatieven. Deze strijd speelde zich vooral af op 
het vlak van de gemeentepolitiek en niet zozeer bij de kamerverkiezingen waar, 
zoals we hierna zullen zien, een liberale kandidaat bij voorbaat kansloos was. 
Het is niet nodig de raadsverkiezingen in extenso te behandelen; volstaan kan 
worden met enkele hoofdlijnen. De Unie was de steunpilaar van het met de her
vormde kerk verbonden establishment, belichaamd in de autocratische burge
meester Kien en zijn even deftige als onbeduidende wethouders Hinlopen en 
Van Dielen 126. De liberale Utrechtsche Kiezers-Vereeniging, voortgekomen uit 
de kringen van handel en industrie, vertegenwoordigde de nieuwe krachten in 
de maatschappij en ook een jongere generatie. Bij oppervlakkige beschouwing 
lijken de gemeenteraadsverkiezingen een weinig politiek karakter te vertonen, 
maar deze schijn is bedrieglijk. Uit het feit dat soms dezelfde kandidaten wer
den aanbevolen mag niet worden afgeleid dat de politieke tegenstellingen bij 
126 Volgens Boer vertegenwoordigden Kien en Van Dielen 'de autocratische en aristocratische rig-

ting in het bestuur'. Tegenover de heerszuchtige en eigenzinnige Kien was Van Dielen een 'nog
al voornaam en zwak en weinig met de zaken bekend man, die liever niet buiten de Burge
meester handelde'. Ook Hinlopen was 'eigenlijk een hoogst onbeduidend man'; Boer had hem 
als wethouder 'bijna nooit een zelfstandig gevoelen hooren uiten, meestal, bij stemmingen was 
het: "ik voeg mij bij het gevoelen van den Burgemeester"'; Autobiografie Boer, fol. 26. 
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Mr N. P. J. Kien was bijna veertig jaar burge
meester van Utrecht. Deze conservatieve en 
autocratische regent belichaamde als geen an
der het oude bestel. Van 1845 tot 1848 en van 
1854 tot 1875 vertegenwoordigde hij Utrecht 
in de Tweede Kamer. 
Kooldrukfoto van Géruzet Frères, ca. 1855. 

Foto: GA U. 

Jhr mr J. L. B. de Murait werd na 1850 de 
grote tegenspeler van burgemeester Kien. Hij 
was secretaris van de Kamer van Koophandel 
en de drijvende kracht achter de liberale 
Utrechtsche Kiezers- Vereeniging. 
Foto uit het Album ter gelegenheid van het 
vierde eeuwfeest van het gymnasium te 
Utrecht in 1874. Foto: GA U. 

de raadsverkiezingen minder scherp waren. Bij periodieke verkiezingen werd 
altijd wel een aantal aftredende raadsleden door alle kiesverenigingen voor her
benoeming voorgedragen en in zoverre leken de kandidatenlijsten dus op el
kaar. Het gold als onbeleefd om aftredende raadsleden niet te herkiezen. De 
UKV probeerde echter stelselmatig nieuwe mensen in de raad te brengen en zet
te elke keer tegenkandidaten tegenover de wethouders Hinlopen en Van Dielen; 
omgekeerd weigerde de Unie een aftredende liberaal als Pabst op haar lijst te 
plaatsen. Zo trachtten beide partijen eikaars meer uitgesproken exponenten te 
wippen. Bij herstemmingen traden de politieke tegenstellingen natuurlijk dui
delijker aan het licht en dat gold in de regel ook voor tussentijdse vacatures we
gens bedanken of overlijden; dergelijke verkiezingen, die elk jaar wel een of 
twee keer voorkwamen, boden bij uitstek de gelegenheid om de samenstelling 
van de raad te veranderen. Dat de UKV en de Unie soms eenzelfde (kleurloze) 
kandidaat voordroegen had vooral een tactische bedoeling: door niet exclusief 
op te treden hoopte men het vertrouwen van zoveel mogelijk kiezers te winnen. 
Over het algemeen waren de raadsverkiezingen in deze jaren echter sterk gepo
litiseerd. Plaatselijke verwikkelingen hadden daarbij soms grote invloed, zoals 
in 1857 toen de gemeentelijke verordening op het bouwen en slopen voor veel 
opwinding en een hoge opkomst bij de verkiezingen zorgde waarbij de raadsle
den Van Hengst, Van Voorst van Beest en wethouder Hinlopen het veld 
moesten ruimen 127. 
127 Autobiografie Boer, fol. 25-26. 
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De opkomstcijfers konden sterk uiteenlopen. Bij periodieke verkiezingen 
schommelden ze tussen 47% (in 1857) en 34% (in 1859). Ter vergelijking: in 
Amsterdam was de gemiddelde opkomst in deze jaren 20%, in Haarlem 46%. 
Bij herstemmingen kwamen uitschieters voor van 50 tot 56% (als Pabst mee
deed). Een treurig dieptepunt was de tussentijdse verkiezing van de liberaal 
Royaards van den Ham in 1861 toen niet meer dan 304 van de 2041 kiezers 
(15%) hun stembiljet inleverden. Overigens vertoonden de opkomstcijfers na 
1860 juist weer een stijgende tendens. 
De kiezersverenigingen speelden bij dit alles wel een belangrijke maar nog geen 
exclusieve rol. De constatering dat de kandidaatstellingen vooraf in besloten 
kleine kring werden geregeld en dat de kiezers weinig belangstelling aan de dag 
legden of gedwee de aanbevelingen volgden zodat er toch weer een soort verkie
zingen met één trap ontstonden, gaat in ieder geval voor Utrecht in de jaren 
1850 niet op. Het was niet ongewoon dat kandidaten werden gekozen tegen alle 
kiesverenigingen in '28 . Zo wisten Van Lier en Munnicks van Cleeff in 1855 hun 
raadszetels te behouden zonder dat zij door de UKV of de Unie voor herbenoe
ming waren voorgedragen en ook de onafhankelijke liberalen Pabst (in 1855), 
Van Schermbeek en mr A. S. van Hengelaar (beiden in 1857) zijn geheel op ei
gen kracht in de raad doorgedrongen en niet als kandidaten van de UKV. An
ders dan tegenwoordig moesten de kiezers zelf de namen van de kandidaten op 
hun stembiljet invullen en zij hoefden daarbij geenszins de kandidatenlijsten 
van de kiesverenigingen te volgen. Er mengden zich ook regelmatig particuliere 
comité's of anonieme (al dan niet fictieve) groepjes kiezers met aanbevelingen 
en advertenties in de verkiezingsstrijd. In 1858 ging nog 30% van de stemmen 
naar niet door kiesverenigingen aanbevolen kandidaten. 
Na het antirevolutionaire intermezzo van 1853-1854 hebben de liberalen de 
conservatieve Unie, die tot dan toe oppermachtig was geweest, binnen enkele 
jaren geheel overvleugeld. De UKV veranderde daarbij enigszins van tactiek en 
zocht haar nieuwe kandidaten niet meer alleen onder de leden van de Handels
sociëteit maar ook onder (gematigd-)liberale notabelen. Zo kon bij tussentijdse 
verkiezingen in juli 1854 de arts dr N. P. Visscher, een voormalig lid van de 
Rhijnsociëteit, worden gekozen naast de Uniekandidaat Van Voorst van Beest. 
De radicalere liberaal Pabst, die in de eerste stemming als veruit de sterkste uit 
de bus was gekomen, was in de tweede ronde de pas afgesneden doordat de 
Unie en de UKV eikaars best geplaatste kandidaten hadden gesteund. In okto
ber 1855 nam Pabst revanche toen hij de zetel van de overleden Aprilman Van 
Ittersum veroverde; hij had tevoren een petitie geleid tegen de stedelijke graan-

128 Van Schermbeek aan Thorbecke, 24-3-1858, ARA, Thorbecke, nr. 69. Vreede noemde in 1871 
de verkiezingen 'eene publieke logen': de meeste burgers stemmen geheel niet, enkelen op com
mando van goede klanten of begunstigers. Hoe het bij de kiesverenigingen toegaat krijgt nie
mand te horen: 'welligt hebben ze het liever niet en doen liever de zaakjes en camarade af; bij
voorbeeld de oprichters der Kiezersvereeniging De Unie hebben zich alle op 't kussen gewerkt, 
in den stedelijken Raad, Provinciale Staten, enz. De sociëteit de Vriendschap heeft tal van 
Raadsleden opgeleverd! Tegen den tijd der verkiezingen leggen die uitverkorenen zeker wat 
geld uit ter bestrijding van advertentie-kosten en circulaires, kiezen een vriendje uit hun kring; 
zijn naam prijkt eenige dagen met groote letters in de Courant en de goê gemeente, daarin een 
Salomo denkende te zien, stemt voor den uitverkorene!'; G. W. Vreede, Hoofdartikelen van 
wijlen professor Vreede, overgedrukt uit het Utrechtsche Dagblad 1869-1880 (Leiden, 1906) 
90-91. Ook de thorbeckiaan Olivier concludeerde: 'Regtens bestaat bij ons de directe volkskeu
ze, maar feitelijk zijn wij teruggebragt tot het stelsel der getrapte verkiezingen'; W. C. D. Oli
vier, Van de Staten-Generaal ('s-Gravenhage, 1876) 49. 
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accijns en bovendien geprofiteerd van het feit dat de UKV-kandidaat Suer-
mondt een paar dagen voor de stemming bedankte. Het volgend jaar behaalde 
de UKV haar eerste grote succes. In drie tussentijdse vacatures zag zij al haar 
kandidaten gekozen waardoor ook De Murait zijn entree maakte in de raad die 
hij tot zijn dood in 1889 niet meer zou verlaten. 
De beslissende doorbraak kwam in 1857. Eerst versloeg de liberaal jhr A. L. 
E. Ram met grote meerderheid mr C. Th. baron van Lynden (die door een 
groepje notabelen was gepousseerd in plaats van de Unie-kandidaat jhr J. van 
Haeften) en bij de periodieke verkiezingen werd na felle strijd wethouder Hin-
lopen gewipt en kwamen er drie nieuwe liberalen in de raad. Ook een poging 
van de Unie om Hinlopen bij een tussentijdse verkiezing in de raad terug te 
brengen mislukte; de zetel ging naar de thorbeckiaan Van Schermbeek die zijn 
vriend Pabst in de raad kwam vergezellen. Daarmee had de Unie de strijd defi
nitief verloren. Na 1856 slaagden de conservatieven er praktisch niet meer in 
eigen kandidaten gekozen te krijgen. Het enige dat hun nog restte was zoveel 
mogelijk zittende raadsleden behouden, maar als deze bedankten (wat in die 
jaren veel voorkwam) ging de zetel steevast naar de liberalen. Het netto-verlies 
aan conservatieve zijde bedroeg in de periode 1855-1861 zeker 12 zetels en dat 
betekende evenzoveel liberale winst. In 1860 had de Utrechtse raad een duide
lijke liberale meerderheid gekregen. 

De liberale opmars vond ook zijn neerslag in de samenstelling van het college 
van burgemeester en wethouders. In 1856 was Boer hierin benoemd als opvol
ger van Van Beeck Calkoen die gedeputeerde was geworden; de verkiezing van 
Boer, hoewel een nogal behoudende liberaal en geen vriend van de UKV, bete
kende een nederlaag voor de aristocratische richting in de raad die Van Asch 
van Wijck had gewild 129. Na de val van wethouder Hinlopen in 1857 nam De 
Murait diens plaats in en in 1865 moest Van Dielen het veld ruimen voor de 
liberaal Royaards van den Ham. De Murait werd meteen de sterke man in het 
college en begon onmiddellijk oppositie te voeren tegen burgemeester Kien, die 
sinds zijn verkiezing in de Tweede Kamer zijn gemeente verwaarloosde en de 
raad alleen nog presideerde als de Kamer op reces was. Kien en De Murait wa
ren weldra volslagen vijanden. Kien had zelfs de gemeentesecretaris opgedra
gen geen uitgaande stukken door zijn wethouder te laten tekenen 'opdat de 
naam van De Murait toch nooit als zijn plaatsvervanger voor het publiek zou 
verschijnen' n o . Veel heeft dit niet geholpen, want eenmaal in het stadhuis ge
nesteld kreeg De Murait de Utrechtse politiek geheel in zijn greep. 
Zo hadden de veranderingen van 1848 dan toch de politieke elite van Utrecht 
opengebroken. Aan de continuïteit die de Utrechtse raad steeds had geken
merkt was een einde gekomen. In 1851 hadden vijftien oude raadsleden hun 

129 Autobiografie Boer, fol. 24-25. In de vierde stemming versloeg Boer zijn rivaal met 16 tegen 
11. Hij was door Jongeneel en de liberale vleugel in de raad naar voren geschoven. 

130 Ter Pelkwijk, 'Mr. W. R. Boer', 151. Volgens Boer was Kien een 'forsche persoonlijkheid, een 
vlug verstand, een heldere blik, zeer weinig kennis van zaken omdat hij zich geen moeite gaf; 
onafhankelijk en zich om niemand bekreunende, maar zijn eigen zin zooveel mogelijk doorzet
tend'. De commissaris des konings rapporteerde in 1857 over de burgemeester: 'hij is eigenzin
nig, heerschzuchtig en bemoeit zich, vooral sedert zijne afvaardiging naar de 2e Kamer der Sta
ten Generaal weinig met de zaken der gemeente'; Van Heemstra aan de minister van Justitie, 
14-1-1857, ARA, Justitie, nr. 4685, exh. 16-1-1857 nr. 16 geh. Een al te beschroomd oordeel 
over Kien bij A. Graafhuis, De Utrechtse heren zeventien. Zeventien Utrechtse burgemeesters 
en hun stad, 1813-1980 (Utrecht, 1984) 49-56. 
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zetel behouden, maar van hen waren er in 1857 al elf verdwenen en in 1860 was 
hun aantal gedaald tot drie. Voor een deel trad de oude garde vanzelf terug: 
sommigen waren overleden, anderen bedankten of werden in een hogere be
trekking benoemd. Maar ook van de veertien nieuwelingen in de eerste gemeen
teraad hadden er in 1860 al weer acht het toneel verlaten, zodat er van de 29 
raadsleden maar negen ononderbroken zitting hadden sinds 1851. Alleen bur
gemeester Kien, wethouder Van Dielen en Van Veersen hadden nog deel uitge
maakt van de oude stedelij ke raad (de laatste maar een jaar). Met andere woor
den, de aflossing van de wacht heeft in Utrecht tussen 1853 en 1860 plaats ge
vonden en het merendeel van de nieuwkomers was door de UKV op het kussen 
gebracht. 

Daarmee veranderde ook de sociale samenstelling van de raad. In 1851 had de
ze nog voor meer dan de helft bestaan uit renteniers en magistraatspersonen 
(leden van de rechterlijke macht en hoge ambtenaren); in 1860 was hun aandeel 
teruggelopen tot een derde (negen of tien) en in 1870 waren het er nog maar 
zes of zeven, van wie de helft liberalen. Het aantal beoefenaars van vrije beroe
pen (advocaten, artsen en notarissen) nam daarentegen sterk toe: van drie in 
1851 tot twaalf in 1860 en veertien in 1870 (in 1880 was het weer gedaald tot 
acht). Opvallend is dat de vertegenwoordiging van de handelsstand gelijk bleef 
met vijf leden in 1851, in 1860 en in 1870. Met bekende ondernemers als Van 
Beuningen, Duyvis en Reiger zou dit aantal later wel stijgen maar toch nooit 
de acht overschrijden. Ook de UKV heeft veel meer advocaten dan handelaars 
in de raad geholpen. 
De stad Utrecht mocht dan wel liberaal zijn geworden, in de Tweede Kamer 
bleef het kiesdistrict nog steeds vertegenwoordigd door een conservatief en een 
conservatief-Iiberaal. Na de mislukte poging van Pabst in 1850 hadden de libe
ralen zich bij deze situatie neergelegd, maar in 1858 voelden zij zich sterk ge
noeg om eigen kandidaten te stellen. In april dong Pabst naar de zetel van Van 
Goltstein, die minister van buitenlandse zaken was geworden in het gematigd-
liberale fusiekabinet-Rochussen-Van Bosse; hij bleek echter bij lange na niet 
opgewassen tegen de conservatief-Iiberaal mr E. van Voorthuysen, de kandi
daat van de Unie, de UKV, de nieuw opgerichte kiesvereniging Trouw aan Va
derland en Koning '3I en de Breukelense kiesvereniging. Pabst had alleen de 
steun van zijn eigen club en kreeg ruim een kwart van de stemmen (369 tegen 

151 Opgericht 27 maart 1858, na de vorming van het nieuwe ministerie dat een combinatie van 
conservatief-liberalen en gematigde liberalen met uitsluiting van Thorbecke beoogde. In de
zelfde geest was Trouw aan Koning en Vaderland een typische fusievereniging van het esta
blishment die bestaande tegenstellingen wilde overbruggen. Onder de 86 leden bevonden zich 
liberalen als Ackersdijck, Opzoomer en Suermondt (een der initiatiefnemers) maar ook het 
voormalig bestuurslid van Koning en Vaderland, Van Hoytema, en de katholieke voorman dr 
H. C. A. L. Fock. Patriciaat en magistraat waren royaal vertegenwoordigd naast een tiental 
middenstanders en handwerkslieden en enkele fabrikanten. De vereniging, die na 1860 niet 
meer wordt vermeld, stelde zich voor 'naauwgezet te onderzoeken, met terzijdestelling van alle 
persoonlijke vooringenomenheid en van alle uitsluiting wegens godsdienstige belijdenis, welke 
mannen door regtschapenheid, kennis en ijver het meeste vertrouwen inboezemen, dat zij de 
regten en instellingen, waaronder Nederland vrijheid en voorspoed geniet, zullen handhaven 
en met belangeloosheid het heil van Vaderland en Koning zullen behartigen'. 
De advocaat-fiscaal Vernède was voorzitter, de muntmeester Van den Wall Bake secretaris. Le
denlijst en bestuur in UC 1-4 en 5-4-1858; reglement in UBU, Hs. Ackersdijck, 166 B 12. Een 
en ander betekende een forse aderlating voor de Unie: in juni 1858 waren daar nog maar 25 
kiezers bij de kandidaatstelling betrokken (de antirevolutionair De Geer werd toen kandidaat 
gesteld tegenover Kien; Kemink aan De Geer, 3-6-1858, UBU, Hs. De Geer). 
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952). Bij de periodieke verkiezingen in juni bracht De Murait het er als UKV-
kandidaat tegen de aftredende Kien niet veel beter af: in de herstemming werd 
hij met 718 tegen 371 stemmen teruggewezen. In dit patroon is praktisch geen 
verandering gekomen. Net als zijn voorganger zou Van Voorthuysen telkens 
met grote meerderheid worden herkozen, tot hij in 1873 door een antirevolutio
nair werd afgelost. Zelfs de conservatieve Kien wist zich tegen alle liberale aan
vallen tot 1875 als kamerlid te handhaven dank zij de steun van de herlevende 
kerkelijke partijen. De hoofdoorzaak van deze liberale machteloosheid bij de 
kamerverkiezingen was gelegen in het overwicht van de plattelandsdistricten 
zoals dat in 1853 en 1854 ook al aan het licht was gekomen. De stad Utrecht 
telde ongeveer evenveel kiezers als de onderkiesdistricten maar daar was de op
komst altijd hoger, zodat een liberale kandidaat die in de stad de meerderheid 
kreeg het toch geregeld moest afleggen tegen een conservatief of (na 1870) een 
antirevolutionair die de meeste plattelandskiezers en een minderheid in de stad 
achter zich wist 132. Utrecht zou pas liberalen gaan afvaardigen toen deze zelf 
conservatief waren geworden. 

Epiloog 

Onder de krachtige leiding van De Murait heeft de UKV het politieke leven in 
de stad Utrecht volledig gedomineerd. Met de jaren zijn de tegenstellingen met 
de Unie kleiner geworden en in 1875 is de conservatieve kiesvereniging opgehe
ven 133. Tegenover de opdringende kerkelijke partijen, die zich ook in Utrecht 
weer deden gelden, hebben in het hele land conservatieven toenadering gezocht 
tot de liberale partij waarvan zij nu de rechtervleugel gingen uitmaken. De 
UKV raakte daarmee in een wat andere positie: al bij de kamerverkiezingen van 
juni 1875 presenteerde zij zich als de 'liberaal-conservatieve Utrechtsche kies-
vereeniging'. Bij die gelegenheid wist de UKV de conservatieve liberaal Bastert 
te doen zegevieren over Kien, die vervolgens met ziekteverlof ging, ontslag nam 
als burgemeester en in 1878 werd opgevolgd door Boer. Ook de maatschappe
lijke verschillen waren allengs weggesleten. De Unie was niet meer de kiesver
eniging van de oude notabelenelite maar had een veel meer burgerlijk karakter 
gekregen. De eerste voorzitter van de Unie was de president van het Hoog Mili
tair Gerechtshof geweest; haar laatste bestuur telde alleen leden van de han
delsstand en een apotheker. De UKV had een omgekeerde ontwikkeling door
gemaakt. De liberalen waren zelf establishment geworden en ook de band met 
de Handelssocièteit was losser geraakt. In het UKV-bestuur van 1873 zaten nog 
maar drie ondernemers tegen vijf juristen van wie één hoogleraar en twee leden 
van de rechterlijke macht134. De UKV was al lang niet meer de exclusieve expo-
132 In 1871 behield Kien zijn zetel tegen Boer die door alle kiesverenigingen was gekandideerd; de 

antirevolutionair Messchert van Vollenhoven won in 1873 de zetel van Van Voorthuysen en in 
1879 werd Bastert met vijf stemmen verschil verslagen door baron Du Tour van Bellinchave. 

133 UC 6-6-1875. 
134 Het bestuur van de Unie bestond in 1873 uit de wijnhandelaar H. G. Bijstra, de koopman in 

garen en band M. J. C. Ham, de koffiesiroopbrander en koopman in koffie en zeep J. G. 
Abendrooth, de apotheker P. A. Muntendam, E. C. Spoor (geen beroep) en de koopman in 
metselmaterialen A. Pos (eerste ondervoorzitter van de Handelssociëteit). De bestuursleden 
van de UKV waren in dat jaar wethouder De Murait, de fabrikant van zwavel, salpeter en zout
zuur A. J. J. de Wolff, de officier van justitie S. J. van Geuns, de hoogleraar J. A. Fruin, de 
raadsheer H. Verloren van Themaat, de apotheker J. Riegen, de procureur A. S. van Henge
laar en de zoutzieder A. C. J. van Eelde. 
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nent van het bedrijfsleven. Ook in liberale kring stonden dragers van deftige 
patricische namen op de voorgrond: prominente raadsleden als Van Geuns, 
Ram, Royaards van den Ham en Verloren van Themaat traden in de voetspo
ren van hun vaders en ooms die onder het oude bestel op de kussens hadden 
gezeten 135. 
Met de 'aristocratisering' van het Utrechtse liberalisme ging ideologische ver
starring hand in hand. De UKV, die nooit erg radicaal was geweest, is steeds 
meer een steunpilaar geworden van de behoudende richting in de liberale partij. 
Daardoor zou Utrecht nog een belangrijke rol spelen bij de scheiding der 
geesten binnen het Nederlandse liberalisme. Onder aanvoering van de hoogle
raar baron d'Aulnis de Bourouill heeft de UKV zich in 1893 en 1894 zo fel ver
zet tegen de plannen tot kiesrechtuitbreiding, dat eerst een vooruitstrevende 
minderheid de Utrechtse vereniging verliet (uit hun midden is in 1901 de Vrij
zinnig Democratische Bond voortgekomen) en vervolgens de UKV zelf een 
scheuring binnen de Liberale Unie teweeg bracht '36 . Samen met andere behou
dende verenigingen ging de UKV als oud-liberale richting een eigen weg volgen. 
Maar het opmerkelijkste was dat deze oud-liberalen op hun beurt weer een 
bondgenootschap zijn aangegaan met de conservatieve hervormden. De 
Christelijk-Historische Kiezersbond, die vooral sterk was in Utrecht en waar
van de predikanten Bronsveld en Buytendijk de geestelijke vaders waren, is wel 
getypeerd als de erfgenaam van de grootprotestantse partij uit de jaren 1850: 
vaag van beginsel, antigereformeerd en vooral antipapistisch. Uit afkeer van 
Kuyper en de roomsen hebben de christelijk-historische kiezers behoudende 
kamerleden als Röell en Van Karnebeek, echte vertegenwoordigers van het def
tige aan de hervormde kerk gelieerde Utrechtse liberalisme, geholpen in het za
del te blijven 137. In dat opzicht leek er na veertig weinig veranderd. 
Ook in andere opzichten is er, ondanks de hervormingen van 1848, veel bij het 
oude gebleven. Na jaren van liberaal bestuur kon Utrecht nog steeds 'de meest 
conservatieve stad van het land' worden genoemd 138. Meer dan elders was er 
een sterk besef van rangen en standen blijven bestaan en de maatschappelijke 
structuur leek nauwelijks veranderd. Adel en patriciaat gaven nog onvermin
derd de toon aan. De oud-minister Beyen heeft in zijn jeugdherinneringen de 
Utrechtse atmosfeer aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog getekend 
met een treffende anecdote: 'Het "uitgaan" van het Stadsconcert was karakte
ristiek voor de Utrechtse verhoudingen. Niemand die niet tot de "sjiek" be
hoorde, hield er een equipage op na. Verder dan een zgn. "maandpaard" zou 
zo iemand nooit zijn gekomen. Ieder die er wel toe behoorde hield zo mogelijk 
een equipage of wat daar zoveel mogelijk op leek. Bij het uitgaan van het Stads-

135 Genoemd kunnen ook nog worden de raadsleden mr O. Braet Bisdom van Cattenbroek (geko
zen in 1857) en J. C. Clotterbooke Patijn van Kloetinge (1863). Royaards en Patijn waren zeer 
vermogende grootgrondbezitters. Wethouder Royaards was volgens Boer 'voor de leus liberaal 
en man van den nieuwen tijd' maar door zijn huwelijk (met een barones Taets van Amerongen) 
en familierelaties meer getrokken tot de aristocratische en kerkelijke partij; Autobiografie 
Boer, fol. 28. De door huwelijksrelaties verbonden raadsleden Jongeneel (zwager van minister 
F. A. van Hall), Van Schermbeek, Bisdom en Van Hall vormden als het ware een nieuwe fami
liecoterie; VC 24-7-1865. 

136 G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901 (Den Haag, 1980) 240-241, 344 
386-387. 

137 Ibidem, 374-5, 443, 509-510. Zie ook L. C. Suttorp, Dr. A. W. Bronsveld. Zijn visie op een 
halve eeuw (Assen, 1966) hoofdstuk IV. 

138 C. K. Elout, De heeren in Den Haag (Amsterdam, 1907) 4. 
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concert werden de rijtuigen der notabelen, evenals thans nog de auto's van de 
Ambassadeurs bij een hofdiner, afgeroepen: "Het rytuig van Meneer Labou-
chere (uitspraak voor heer en knecht "Laboecheere"); "het rytuig van Baron 
van Boetzelaer". Om dit gedoe aan de kaak te stellen liet de juist benoemde 
rechter Van Swinderen, die geen equipage bezat, afroepen: "de overschoenen 
van Meneer van Swinderen". Iedereen lachte, maar geen, equipageloze, niet-
aristocraat voelde zich teruggezet' 139. 

BIJLAGE I: De Utrechtse gemeenteraad in 1851 

sinds 1829 mr N. P. J. Kien 
1829 mr J. Hinlopen 
1834 mr W. M. J. van Dielen 
1838 mr A. J. van Beeck Calkoen 
1818 mr P. Verloren van Themaat 
1827 mr W. J. Both Hendriksen 
1829 mr J. J. van der Hagen van den Heuvel 
1839 mr J. H. C. van Hengst 
1839 jhr mr W. Bosch van Drakestein 
1841 dr G. Munnicks van Cleeff 
1841 jhr mr H. A. M. van Asch van Wijck 
1844 mr P. C. Walland 
1845 E. C. U. van Doorn 
1847 mr J. F. baron van Reede van Oudtshoorn 
1850 C. J. van Veersen 
1851 mr J. Ackersdijck 
1851 J . C . Schuurman 
1851 P. M. Jongeneel 
1851 mr S. J. van Lier 
1851 mr J. C. Voorduin 
1851 mr J. G. J. baron van Ittersum 

1851 mr J. J. (graaf) Nahuys 
1851 mr C. L. Schuller tot Peursum 
1851 dr A. Vrolik 
1851 dr S. Karsten 
1851 mr W. R. Boer 
1851 H. A. Bake 
1851 P. C. Voswinkel Dorselen 
1851 mr C. L. de Vos 

burgemeester 
wethouder 
wethouder/commissionair 
wethouder 
raadsheer 

raadsheer 

arts/steenbakker 
rijk sad vocaat 
ontvanger 
agent der domeinen 
raadsheer 
houthandelaar 
hoogleraar 
patentoliefabrikant 
houthandelaar 
advocaat 
raadsheer 
substituut-griffier Prov. 
Gerechtshof 

advocaat 
voorzitter Muntcollege 
hoogleraar 
advocaat 
muntmeester 
suikerfabrikant 
officier van justitie 

Niet teruggekeerd in 1851: jhr W. E. Ram (1816) 
J. C. de Joncheere (1835) 
mr P. de Beaufort (1840) 
mr B. C. J. Visscher (1843) 
mr H. M. Beeckman (1845) 

1 " J. W. Beyen, De zin van het nutteloze. Rarekiek van de 19e-eeuwse jaren van de 20e eeuw (Rot
terdam, 1970) 42-43. 
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BIJLAGE II: De Utrechtse gemeenteraad in 1860 

sinds 1829 mr N. P. J. Kien 
1834 mr W. M. J. van Dielen 
1851 mr W. R. Boer 
1856 jhr mr J. L. B. de Murait 
1850 C. J. van Veersen 
1851 mr S. J. van Lier 
1851 P. M. Jongeneel 
1851 H. A. van den Wall Bake 
1851 J. C. Schuurman 
1851 dr S. Karsten 
1854 mr C. W. J. baron van Boetzelaer 

van Dubbeldam 
1854 dr N. P. Visscher 
1855 mr B. G. A. Pabst 
1855 F. G. graaf van Limburg Stirum 
1856 mr W. J. M. Bosch 
1856 jhr mr J. O. de Jong van Beek en Donk 
1856 mr A. H. Metelerkamp 
1857 jhr A. L. E. Ram 
1857 mr A. S. van Hengelaar 
1857 J. C. de Graaf 
1857 J. Trip 

1858 mr N. F. van Nooten 
1858 mr S. J. van Geuns 
1858 mr C. G. de Balbian van Doorn 
1859 E. H. Kol 
1859 mr O. Braet Bisdom van Cattenbroek 
1860 dr A. H. van den Heuvel 
1860 S. P. C. Koene 

burgemeester 
wethouder/commissionair 
wethouder/advocaat 
wethouder/advocaat 
houthandelaar 
advocaat 
houthandelaar 
muntmeester/fabrikant 
dir. Utr. Brandverz. Mij 
hoogleraar 

plv. rechter 
rustend arts 
advocaat 
hoogheemraad 
advocaat 
president Prov. 
kantonrechter 

Gerechtshof 

procureur 
notaris 
handelaar in steenkolen en 
bouwmaterialen 
rechter 
adv.-generaal Prov. Gerechtshof 
advocaat/notaris 
commissionair/bankier 
advocaat 
arts 
wijnhandelaar 
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