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Inleiding1
“De vergadering beslist dat de Verenigiging de naam zal dragen van “‘Recht voor Allen’”. Volgens art.
5 van het reglement wordt overgegaan tot den keuze van zeven bestuursleden. Daartoe worden
gekozen de Heren Dobbelmann, van Nispen, Holthaus, G. Reyalt, G Hamer, Guit en Barge.”2

Zoals uit het voorgaande citaat opgemaakt kan worden, werd op 6 juli 1874 in Nijmegen de roomskatholieke kiesvereniging ‘Recht voor Allen’ opgericht. Kiesverenigingen bestonden doorgaans uit
een kleine groep notabelen, die voor verkiezingen bijeenkwamen om de kandidaatstellingen te
bespreken. Deze bijeenkomsten resulteerden in aanbevelingen aan de kiezers in hun woonplaats of
kiesdistrict.3 Door de afwezigheid van landelijke politieke partijen bestonden er meerdere
verschillende verenigingen in de kiesdistricten. Kiesverenigingen speelde een belangrijke rol in het
kiesstelsel. De verenigingen stelde de kiezers namelijk op de hoogte welke kandidaten werden die
aanbevolen om hen te vertegenwoordigen.
Het onderzoek naar verkiezingen in de periode van 1851 tot aan de invoering van het
algemeen kiesrecht was in de Nederlandse geschiedschrijving jarenlang onderbelicht. De laatste
jaren is het onderzoek naar dit onderwerp toegenomen. De onderzoeken focusten zich met name op
Tweede Kamerverkiezingen. Een beroemd werk omtrent de politieke ontwikkeling van Nederland in
de periode rond de grondwetsherziening is Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland
1840-1858 van J.C. Boogman uit 1978. In zijn boek beschrijft hij dat het kiesstelsel dat bij de
grondwetsherziening van 1848 ontworpen werd, te modern was voor de toenmalige Nederlandse
samenleving. Zodoende waren er in de jaren 50 van de negentiende eeuw meerdere pogingen om
het politieke bestel in conservatieve zin te wijzigen.4
De opvatting van Boogman werd in 1999 echter ontkracht door historicus R. de Jong. In zijn
werk Van standspolitiek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer 1848-1887 stelt hij
dat Boogman zijn typering onder andere baseerde op de veronderstelde geringe politieke
belangstelling van het electoraat. Dat manifesteerde zich in de matige tot lage opkomsten bij de
verkiezingen na 1848. Volgens Boogman kwam de geringe participatie van het electoraat voort uit de
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opvatting van de oude middenstand ten aanzien van politiek. Zij beschouwden het als een zaak van
en voor de ‘hoge heren’. De Jong stelde dat de opvatting van Boogman gebaseerd zijn op beperkte
waarnemingen.5 De Jong trachtte hier verandering in te brengen door allerlei essentiële data, zoals
opkomsten bij verkiezingen, vast te leggen. In zijn boek verzamelde hij dan ook allerlei kwantitatieve
aspecten van verkiezingen. Ten gevolgen van deze dataverzameling kon er een beter beeld gevormd
worden ten aanzien van de Nederlandse politieke cultuur tot 1887.6
Een verandering in de keuze voor afgevaardigden van de Tweede Kamer trad op rond 1870.
Voor 1870 werden kandidaten verkozen vanwege hun banden met de regio waar zij vandaan
kwamen. Hierna werd het voor de kandidaten belangrijker bij welke politieke stroming zij zich
hadden aangesloten.7 Kiezers motiveerden hun stemgedrag namelijk steeds meer aan de hand van
hun levensbeschouwing. Met name de katholieke kiezers motiveerden hun keuze voor een
afgevaardigde door hun religie. In de religieus homogene kiesdistricten Noord-Brabant en Limburg
werden steevast katholieken verkozen terwijl in de rest van Nederland het antipapisme groeide.8 Zo
onderzocht R. de Jong de grondslagen van de verkiezingssuccessen van conservatief-katholieken in
Breda in 1870. 9 In de literatuur komen al meerdere onderzoeken naar voren die een aantal
Limburgse en Noord-Brabantse kiesdistricten analyseren, echter het katholieke Nijmegen is nog niet
geanalyseerd.
Wel werd de katholieke herleving in Nijmegen in de achttiende eeuw onderzocht. Historici
M. Abbenhuis en F. Meyer beschreven beiden de opleving van de Nijmeegse katholieken in de
negentiende eeuw. In beide werken werd gesteld dat de katholieken in Nijmegen voor de
grondwetswijziging van 1848 geen invloed konden uitoefenen op de lokale politiek. De meeste
katholieken konden namelijk niet voldoen aan de census die werd gesteld. Na de grondwetswijziging
kregen de katholieken, door een uitbreiding van het aantal katholieke kiesgerechtigden, langzaam
invloed op de lokale politiek.10
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Beide historici eindigden hun onderzoek rond 1875. Meyer eindigt haar onderzoek bij de
opheffing van kiesvereniging ‘Regt en Billijkheid voor Allen’ terwijl Abbenhuis het overlijden van de
Nijmeegse burgemeester F.P. Bijleveld in 1875 als het eindpunt van haar onderzoek zag. Beide
onderzoeken die de katholieke herleving in Nijmegen beschrijven, behandelen dus niet de opvolger
van ‘Regt en Billijkheid voor Allen’, namelijk ‘Recht voor Allen’.
Dit gat werd enigszins opgevuld door P.F. Maas die in zijn proefschrift uit 1974 onderzoek
deed naar sociaaldemocratische gemeentepolitiek in Nijmegen. Centraal in zijn onderzoek stond de
vraag waarom het socialisme in Nijmegen later opkwam dan in Amsterdam. Om tot een conclusie te
komen beschreef hij onder andere het Nijmeegse politieke landschap. Maas besteedde veel
aandacht aan het katholieke volksdeel omdat deze volgens hem de opkomende sociaaldemocraten
trachtte te bestrijden. Zodoende beschrijft hij de opkomst van de katholieken in het Nijmeegse
gemeentebestuur en hoe zij hier vervolgens de dienst uitmaakten. In zijn analyse betrok hij ook
‘Recht voor Allen’ en de rol die de kiesvereniging speelde in de gemeenteraadsverkiezingen vanaf
1910.11
Het meest recente werk dat de verkiezingen in Nijmegen behandelt en hierbij ook dieper
ingaat op de geschiedenis van ‘Recht voor Allen’ is het boek Nijmegen. Geschiedenis van de oudste
stad van Nederland. Negentiende en twintigste eeuw uit 2005. Het boek dat onderdeel was van een
driedelige serie geeft een overzicht van de historische ontwikkelingen in Nijmegen. De redactie van
het derde deel was in handen van historicus J. Brabers. Het boek is opgedeeld in hoofdstukken die
elk over de culturele, sociaaleconomische en politieke geschiedenis van Nijmegen gaan. In het vierde
hoofdstuk ‘Bestuur en politiek in de negentiende eeuw’ dat werd samengesteld door historici N.
Nabuurs en L. Gruppelaar, werd de katholieke opmars in de gemeentepolitiek beschreven. Hierbij
werd aandacht besteed aan de ontwikkeling die ‘Recht voor Allen’ doormaakte vanaf haar oprichting
tot aan het einde van de negentiende eeuw. Er werd gesteld dat ‘Recht voor Allen’ succesvol was bij
de gemeenteraadsverkiezingen en snel dominant werd in de Nijmeegse gemeentepolitiek.12
Het perspectief dat Nabuurs en Gruppelaar handhaafden in hun geschiedenis over bestuur
en politiek in Nijmegen kan omschreven worden als een traditionelere invulling van de politieke
geschiedenis waarin partijgeschiedenissen en verkiezingen centraal staan. Er is in de recente
historiografie echter meer belangstelling ontstaan voor politieke cultuur. Hierbij draait het
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bijvoorbeeld om de betekenissen van een parlementair debat, de relatie tussen kiezer en gekozene
en eigentijdse opvattingen over politiek.
Deze masterscriptie tracht een bijdrage te leveren aan de bestudering van politieke cultuur
door de electorale cultuur en politieke oriëntatie van de Nijmeegse kiezers te onderzoeken.
Historicus R. de Jong introduceerde in 2005 in zijn boek Electorale Cultuur van Gelderland het begrip
electorale cultuur. Het begrip behelst de vormgeving van het contact tussen de ‘politiek’ en de
kiezers. Tot de politiek behoorden politici, partijkranten, verkiezingsagenten, partijactivisten en
kiesverenigingen. Deze vormen van politiek trachtte de kiezers over te halen om op hun kandidaat of
lijst te stemmen. Het contact kwam op veel verschillende manieren tot stand. Via aanplak- of
strooibiljetten tot debatavonden en huisbezoek. De electorale cultuur staat in relatie tot de politieke
oriëntatie van de kiezers, zoals die onder andere tot uitdrukking kwam in het stemgedrag.
Oriënteerden de kiezers zich op de nationale politiek en stemden ze met in het achterhoofd
nationale partijen en nationale politieke tegenstellingen of was er sprake van een regionaal of zelfs
lokaal gekleurde politieke constellatie? Welk verband bestond er tussen de electorale cultuur in een
bepaalde streek en het stemgedrag?13
R. de Jong onderzoekt drie verschillende Gelderse kiesdistricten in zijn boek. Hij onderzoekt
de kiesdistricten Arnhem, Doetinchem en Tiel. Hij onderzoekt de electorale cultuur en politieke
oriëntatie per kiesdistrict aan de hand van de Tweede Kamerverkiezingen. De Jong onderkent dat het
interessant zou zijn om ook regionale verkiezingen te betrekken in zijn onderzoek, echter ontbrak er
in verschillende gemeenten te veel bronnenmateriaal om een juist beeld te schetsen. 14
In dit onderzoek zal de electorale cultuur van Nijmegen onderzocht worden. In tegenstelling
tot de onderzoeksmethode van R. de Jong die hierboven is genoemd, zullen alle plaatsgevonden
verkiezingen onderzocht worden. Door zowel de Tweede Kamerverkiezingen, verkiezingen voor de
Provinciale Staten en de Gemeenteraadsverkiezingen te onderzoeken zal in dit onderzoek getracht
worden een completer beeld te schetsen van de electorale cultuur van Nijmegen. Op deze wijze
tracht dit onderzoek het element van lokale verkiezingen toe te voegen aan de bestaande
historiografie, waarbij voornamelijk de Tweede Kamerverkiezingen centraal staan. Daarnaast zullen
deze verkiezingen met elkaar vergeleken worden zodat er eventuele verschillen in politieke
oriëntatie naar voren kunnen komen. De politieke actor die het contact vormde met de kiezers is de
rooms-katholieke kiesvereniging ‘Recht voor Allen’. Op deze wijze tracht dit onderzoek een compleet
beeld te krijgen van hoe de rooms-katholieke kiesvereniging ‘Recht voor Allen’ in contact kwam met
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de Nijmeegse kiezers en hoe dit contact hun politieke oriëntatie beïnvloedde in de periode 1874 tot
1896.
De keuze voor de casus Nijmegen heeft meerdere redenen. Ten eerste besteedde R. de Jong
geen aandacht aan de stad Nijmegen in zijn werk. Hierdoor zal dit onderzoek niet alleen het
historisch beeld van de provincie Gelderland completer maken, maar biedt het onderzoek ook
vergelijkingsmateriaal tussen verschillende gebieden in de provincie. Daarnaast zal er een blik
geworpen worden op hoe de katholieke emancipatie zich ontwikkelt op politiek vlak. Ten slotte
waren er een aantal praktische redenen voor de keuze voor de stad Nijmegen als casus. De notulen
van de kiesvereniging ‘Recht voor Allen’ uit de periode 1874-1894 zijn terug te vinden in het
Regionaal Archief Nijmegen. Daarnaast waren hier ook meerdere boeken over katholieken in
Nijmegen te vinden.
De onderzoeksperiode begint bij de oprichting van ‘Recht voor Allen’ in 1874. In dit jaar werd
in Nijmegen ook de Vestingswet aangenomen waardoor de vestigingsmuren werden afgebroken en
de stad zou kunnen groeien. De onderzoeksperiode eindigt bij 1896 toen het kiesstelsel werd
uitgebreid naar meer kiezers.

Toelichting op het gebruik van de bron
Om de electorale cultuur van Nijmegen te onderzoeken is er gebruik gemaakt van krantenartikelen
uit de onderzoeksperiode. Via de website van het Regionaal Archief Nijmegen is het mogelijk om
digitaal de Nijmeegse kranten De Gelderlander en de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant
in te zien. Daarnaast is het mogelijk om via zoektermen relevante artikelen te vinden. De zoekterm
die gebruikt werd in het onderzoek was “‘Recht voor Allen’”. Door aanhalingstekens in de zoekterm
te gebruiken worden alleen artikelen weergeven waarin dezelfde woordvolgorde als de zoekterm
voorkomt.
De zoekterm leverde 578 resultaten op. Hiervan vielen artikelen af die niet de kiesvereniging
‘Recht voor Allen’ behandelde, maar het socialistisch tijdschrift van Domela Nieuwenhuis. Daarnaast
werden ook artikelen gevonden waar de leus ‘recht voor allen’ in een andere context gebruikt werd.
Uiteindelijk bleven er 241 over die relevant waren voor het onderzoek. Hiervan waren 179 afkomstig
uit De Gelderlander en 62 artikelen afkomstig uit de PGNC.
Dit onderzoek leunt dus op de verslaggeving van de verkiezingscampagnes van de regionale
Nijmeegse kranten. Dit ligt voor de hand omdat er in deze kranten bijvoorbeeld vergaderingen
werden beschreven en advertenties werden geplaatst. Hierdoor dreigt echter wel een eenzijdiger
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beeld te ontstaan van de campagnes voorafgaand aan de verkiezingen. Kranten besteedden namelijk
meer aandacht aan publieke opwindende bijeenkomsten dan bijvoorbeeld het huisbezoek. Daarom is
getracht om het bronnencorpus aan te vullen met de verslagen van de leden -en
bestuursvergaderingen van ‘Recht voor Allen’. Deze verslagen waren echter onvolledig en voegden
over het algemeen weinig toe aan de vraag hoe de kiesvereniging in contact kwam met haar kiezers.
Allereerst zal een korte beschrijving van de kranten gegeven worden. De Nijmeegse
protestantse elite beschikte vanaf het begin van de negentiende eeuw over een eigen persorgaan,
namelijk de Nijmeegsche Courant. Deze werd vanaf 1800 tweemaal per week uitgegeven, vanaf 1868
driemaal per week. Nadat de provinciale overheid had besloten haar advertenties en
bekendmakingen vanaf 1837 in de Nijmeegsche Courant te plaatsen, werd de naam van de krant
veranderd in de titel Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (PGNC). Het nieuws in de krant
werd feitelijk gebracht. Er ontbraken redactionele commentaren en ingezonden brieven van lezers.
Over het algemeen stelde de krant zich onafhankelijk op. De krant werd voornamelijk gelezen door
het protestantse bevolkingsdeel, maar ze werd ook door de katholieken gelezen. Dit bleef
onveranderd, ondanks de intrede van de katholieke krant De Batavier in 1843. De gegoede
katholieken verkozen de onafhankelijkere PGNC boven de radicale en katholieke Batavier en zijn
opvolger De Gelderlander.15
De Batavier, Staat- en Letterkundig Weekblad verscheen voor het eerst op 24 augustus 1843.
Het blad werd twee maal in de week uitgegeven en vervulde een belangrijke rol in de
emancipatiestrijd van de katholieken. De emancipatie van de katholieken en kritiek op de stedelijke
elite waren de belangrijkste onderwerpen. Door een artikel in 1846 waarin Tweede Kamerleden
werden beschuldigd van meineed, werd de hoofdredacteur veroordeeld. Dit betekende het einde
van de Batavier.16
Een aantal jaar later werd door een boekdrukker besloten om een doorstart van De Batavier
te maken onder de naam De Gelderlander, Staatkundig-, Nieuws- en Advertentieblad. Jan Berends
zou de functie van polemist op zich nemen. Hij was als hoofdredacteur tot 1898 verbonden aan de
krant. De toon van de krant werd onder zijn leiding iets gematigder dan De Batavier. Berends wierp
zich op als de voorvechter van de katholieke emancipatie.17 Aanvankelijk was De Gelderlander een
weekblad. Tot 1874 verscheen de krant tweemaal per week. Vanaf 1 oktober 1874 verscheen de
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krant dagelijks met uitzondering van zondag.18 De krant was in de eerste decennia van haar bestaan
bij de katholieke en protestantse bovenlaag omstreden. Naarmate de tijd vorderde werd de krant in
hogere mate pausgezind. De krant werd steeds meer beïnvloed door het katholiek isolationisme, een
stroming die zich afwendde van de wereld buiten hen. Hierdoor dreef de krant verder weg van haar
liberale koers.19

Het Kiesstelsel
De grondwet van 1848 legde in grote lijnen het nieuwe kiesstelsel vast. Het uitwerken van deze grote
lijnen zou geschieden door de Kieswet die in 1850 door de Tweede Kamer werd aangenomen. De
grondwet bepaalde dat de leden van de Tweede Kamer via een districtenstelsel gekozen zouden
worden door meerderjarige mannelijke Nederlanders die aan een census moesten voldoen.20 De
leeftijd van 23 jaar werd verstaan als meerderjarig. Door de hoogte van de census bestonden er
echter weinig twintigers en dertigers die hun stem mochten uitbrengen. Zo was de doorsnee kiezer
in Nijmegen een veertiger of een vijftiger.21
Het aantal Kamerleden dat gekozen kon worden was afhankelijk van de bevolking, omdat elk
Kamerlid 45.000 inwoners moest vertegenwoordigen. Zodoende steeg het aantal Kamerleden van 68
in 1850 tot 86 in 1878. De leden van de Tweede Kamer werden voor vier jaar gekozen. Aan de hand
van een rooster moest om de twee jaar de helft van de Kamerleden aftreden.22
De totstandkoming van de grondwet in 1848 luidde voor het Nijmeegse lokale bestuur een
nieuw tijdperk in. De Gemeentewet van 1851 die uit de Grondwet voortvloeide, legde de inrichting,
de bevoegdheden en de samenstelling van het lokale bestuur vast. Volgens de grondwet van 1848
was de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De Gemeentewet stelde echter
vast dat een college van Burgemeesters en Wethouders verantwoordelijk was voor het dagelijks
bestuur. Een dergelijk college was verantwoording schuldig aan de gemeenteraad waardoor de
macht van de gemeenteraad weer werd ingeperkt.23
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De Gemeentewet schafte levenslange benoemingen voor gemeenteraden af. Hierdoor
ontstonden er meer levendige lokale democratieën. Raadsleden werden benoemd voor zes jaar.
Hiervan trad een derde om de twee jaar af. Er werden verkiezingen gehouden voor de vrijkomende
zetels. Deze verkiezingen werden gehouden op basis van het censuskiesrecht. Dat wil zeggen dat
alleen burgers die een bepaald bedrag aan directe belastingen betaalden kiesgerechtigd waren. De
census voor de verkiezingen van de gemeenteraad bedroegen de helft van die voor de verkiezingen
van de Tweede Kamer. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1851 werd de census op achttien
gulden bepaald. Door de lagere census nam de mogelijkheid tot deelname aan het lokale politieke
leven toe. 4,46% van de Nijmeegse bevolking mocht gaan kiezen. De kiezers kozen diegenen die de
vrijkomende zetels zouden bezetten door de namen van hun kandidaten thuis op een willekeurig
stuk papier te schrijven en dat in te leveren bij een stembureau.24
Voor de grondwetsherziening van 1848 en de daaruit voortkomende Gemeentewet van 1851
was het voor katholieken onmogelijk om invloed uit te oefenen op het Nijmeegse politiek terrein. Zij
konden immers over het algemeen de census, die vereist was voor het indirect kiesrecht voor de
gemeenteraad, niet opbrengen. De meeste Nijmeegse katholieken behoorden in de eerste helft van
de negentiende eeuw tot de bescheiden middenstand of behoorden tot de laagste stand. De laagste
stand was voortdurend afhankelijk van armenzorg en bedeling.25
De grondwetsherziening bracht met haar Gemeentewet ingrijpende veranderingen in het
stedelijk bestuur. De zogenaamde patentbelasting (belasting om bepaalde beroepen te mogen
uitoefenen, dan wel een belasting over de bezittingen van een bedrijf) werd namelijk opgenomen in
de vereiste census en zo werden vele katholieke neringdoenden in de gelegenheid gesteld om hun
stem uit te brengen op de raadsleden.26
In 1887 en 1896 werd het kiesrecht uitgebreid zodat het percentage Nijmegenaren dat
mocht gaan stemmen toenam. Volgens de grondwetsherziening van 1887 waren “kentekenen van
welstand en geschiktheid” een vereiste om tot het kiezerscorps te worden toegelaten. Daarnaast
verkregen ook diegenen die het kiesexamen behaalden het kiesrecht. In 1896 werd in de Kieswet de
procedure van het kieshokje en het voorbedrukte stembiljet opgenomen. Hierna noteerden de
kiezers niet meer thuis de naam van de kandidaat op een willekeurig stuk papier. Deze procedure
was in het leven geroepen om de mogelijkheid tot beïnvloeding te verkleinen.27
Tabel 1: Nijmegenaren met kiesrecht voor het lokale bestuur in de jaren 1816-1919
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Brabers e.a., Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 214-215.
Abbenhuis, De katholieke herleving in Nijmegen, 64.
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F. Meyer, Jan Berends en de Katholieke herleving in Nijmegen 90.
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Brabers e.a., Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 214.
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Jaar

Bevolkingsaantal

Aantal

Percentage op de

kiesgerechtigden

totale bevolking

1816

13.326

403

3,02%

1826

15.976

375

2,35%

1851

20.334

907

4,46%

1860

21.237

937

4,41%

1870

23.093

1.020

4,42%

1880

25.856

1.175

4,54%

1890

32.618

1.987

6,09%

1900

44.034

3.742

8,50%

1917

66.479

12.841

19,32%

1919

66.833

29.158

43,63%

Bron: J. Brabers (red.), Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland (Wormer 2005)
215.
Het aantal leden van de gemeenteraad en de wethouders werd bepaald door het
inwoneraantal van de gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden in Nijmegen steeg in 1851 van 14
naar 19 leden. In 1891 werd dit aantal wederom uitgebreid naar 23. De gemeenteraad was verplicht
om minimaal zesmaal per jaar bijeen te komen. In de praktijk werden er 26 raadsvergaderingen per
jaar gehouden.28
De eerste gemeenteraadsverkiezingen na de invoering van de Gemeentewet in 1851
brachten een verschuiving in de vertegenwoordiging teweeg. De katholieken kwamen met tien zetels
in de raad waardoor zij een nipte meerderheid behaalden. Hiervoor waren zij met enkel drie zetels
zwaar ondervertegenwoordigd geweest in het stadsbestuur. De tien behaalde zetels weerspiegelde
de Nijmeegse bevolking niet maar er was niet langer sprake van een grote achterstelling van de
katholieken.29

28
29

Brabers e.a., Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 214.
Brabers e.a., Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 215-216.
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Nijmeegse Kiesverenigingen
In de aanloop naar de eerste gemeenteraadsverkiezingen onder de nieuwe Gemeentewet werden
twee kiesverenigingen opgericht: ‘Eensgezindheid’ en ‘Regt en Billijkheid voor Allen’. Deze bestonden
voornamelijk uit kiezers die gelijkgezind waren en hadden als doel om kandidaten voor de
verkiezingen voor te stellen. Ondanks deze aanbevelingen hadden de kandidaten geen sterke binding
met de kiesverenigingen. Zij opereerden aan de hand van hun persoonlijke denkbeelden binnen hun
mandaat.30
Ondanks dat de twee kiesverenigingen een gemengde lijst met katholieke en protestante
leden hadden, werden zij gedomineerd door een religie. ‘Eensgezindheid’ werd gedomineerd door
de protestanten en stond bekend als de partij van de zittende machthebbers. Bij ‘Regt en Billijkheid
voor Allen’ was het liberale katholicisme dominant.31 Deze kiesvereniging, die werd opgericht door
Dr. Jan Berends, vertegenwoordigde de katholieken die door de grondwetsherziening van 1848
stemrecht hadden verworven. Dit waren vooral middenstanders.32 De kiesvereniging was een
voorvechter van de katholieke emancipatie en stelde de sociale achterstelling van de katholieken ter
discussie.33
De oprichter van ‘Regt en Billijkheid voor Allen’, Dr. Jan Berends, was een van de
voormannen van katholiek Nijmegen. Hij werd op grond van zijn afkomst en zijn beroep als dokter
een populair figuur in Nijmegen, omdat hij de taal van het volk verstond en overtuigend wist te
spreken. Naast zijn medische achtergrond, was hij zeer actief als bestuurslid van ‘Regt en Billijkheid
voor Allen’ en was hij een voorvechter van katholieke emancipatie. Via ‘Regt en Billijkheid’ werd hij in
1869 verkozen als gemeenteraadslid.34
Ondanks de propaganda voor de katholieke kiesvereniging vanuit De Gelderlander en de
oproepen van een aantal pastoors om de vereniging te steunen, bleven de conservatieve
protestantse en katholieke kandidaten van de kiesvereniging ‘Eensgezindheid’ tot 1863 dominant in
de Nijmeegse gemeenteraad. In 1863 kwam ‘Regt en Billijkheid voor Allen’ bij de
gemeenteraadsverkiezingen met twee liberale kandidaten in de raad terecht. Naarmate de jaren
vorderden nam hun zetelaantal in de gemeenteraad geleidelijk aan toe. 35
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Brabers e.a., Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 236.
Brabers e.a., Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 236.
32
F. Meyer, Jan Berends en de Katholieke herleving in Nijmegen 91.
33
Brabers e.a., Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 236.
34
F. Meyer, Jan Berends en de Katholieke herleving in Nijmegen 91.
35
Brabers e.a., Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 237-238.
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De samenwerking tussen de katholieken en liberalen ging steeds moeizamer verlopen door
het verschijnen van de pauselijke encycliek Quanta Cura en de Syllabus Errorum in 1864. Hierin werd
gesteld dat het liberalisme en de katholieke leer niet met elkaar verenigbaar waren.36 ‘Regt en
Billijkheid voor Allen’ werd vanaf toen een ultramontaanse (een sterk pausgezinde) kiesvereniging en
identificeerde zich zodoende met de katholieke leer die de vorm die de moderne staat had verkregen
na de Franse Revolutie, afwees.37 De kiesvereniging hing een isolationistische politiek waardoor er
geen andersdenkenden bij de vereniging aansloten.38
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw verdwenen de kiesverenigingen
‘Eensgezindheid’ en ‘Regt en Billijkheid voor Allen’. ‘Eensgezindheid’ werd vervangen door de nieuwe
liberale kiesvereniging ‘Burgerplicht’. ‘Regt en Billijkheid voor Allen’ werd vervangen door de
kiesvereniging ‘Recht voor Allen’. ‘Regt en Billijkheid voor Allen’ werd opgeheven nadat zij door
meerdere schandalen geplaagd was.39 De directe aanleiding voor het opheffen van ‘Regt en
Billijkheid voor Allen’ was een kwestie rondom de eventuele herverkiezing van gemeenteraadslid Mr.
Walraven Francken. Het bestuur van de kiesvereniging had Mr. Francken aanbevolen als kandidaat.
Onverwachts werd in de ledenvergadering Mr. G.J. Berkhoff verkozen als kandidaat voor de
opvolging van Francken. Het bestuur besloot om de kandidatuur van Berkhoff in het geheim tegen te
werken. Zij trachtte de kandidatuur tegen te werken door de kiezers in Nijmegen wijs te maken dat
de verkiezing van Mr. Berkhoff was gemanipuleerd door Dr. Jan Berends. Als reactie hierop loofde
Berends een premie van duizend gulden uit als iemand kon aantonen dat de stemming was
beïnvloed door het wijzigen van stembriefjes. Het bestuur staakte vervolgens de lastercampagne
omdat er geen bewijs was van een manipulatie van de stemprocedure. 40
Naar aanleiding van deze affaire splitste een aantal katholieken, onder leiding van Dr.
Berends, zich af van ‘Regt en Billijkheid voor Allen’. Hij zou een nieuwe kiesvereniging oprichten en
riep alle oud-leden van ‘Regt en Billijkheid voor Allen’ om zich aan te sluiten bij deze nieuwe
kiesvereniging. Een groot gedeelte gaf aan deze oproep gehoor waarop tijdens de daaropvolgende
vergadering werd besloten om ‘Regt en Billijkheid voor Allen’ te ontbinden. 41
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Het reglement van de kiesvereniging uit 1896 vermeldde dat de “Christelijke Godsdienst, het
huisgezin en de eigendom de grondslagen zijn en moeten zijn van iedere ordelijke maatschappij”.42
De kiesvereniging had volgens haar reglement drie doelen. De eerste en haar belangrijkste taak was
het katholieke onderwijs bevorderen. Daarnaast trachtte de vereniging de sociale misstanden in de
maatschappij zoveel mogelijk te doen ophouden, overeenkomstig de voorschriften die werden
gegeven in de Encycliek “Rerum Novarum” van Paus Leo XIII. Zij trachtte deze doelen te bereiken
door de katholieken uit verschillende standen te laten samenwerken bij de verschillende
verkiezingen, zodat de juiste kandidaten gekozen werden.43
De oprichting van ‘Recht voor Allen’ en de drie doelen die zij nastreefde stond in verband
met de katholieke herleving in Nederland. Na de troonbestijging van Willem II, deed hij de
katholieken een aantal tegemoetkomingen. Zo mochten bepaalde kloosters in Brabant en Limburg
weer novicen aannemen. Als gevolg hiervan kwam er een generatie priesters op die zich
ultramontaans opstelde, meer gericht op Rome dus. Deze priesters gaven de voorkeur aan
zelfgekozen isolement waarbij het contact met andersdenkenden zoveel mogelijk werd vermeden.44
Dit isolement werkte door in de houding van de katholieken ten opzichte van het openbaar debat.
Meestal hielden zij zich afzijdig van openbare debatten. Daarnaast werden hun vergaderingen alleen
door katholieken bezocht. De katholieke verkiezingscampagne ten aanzien van Tweede
Kamerverkiezingen kenmerkte zich door beslotenheid.45
Ook de verkiezingscampagne van ‘Recht voor Allen’ werd gekenmerkt door isolationisme.
Volgens een bericht uit De Gelderlander werd er een liberaal naar een bijeenkomst van ‘Recht voor
Allen’ gestuurd om te pleiten voor een kandidaat van de liberale kiesvereniging. De krant wees erop
dat dit soort praktijken niet door de katholieken werden uitgevoerd. Zij voerden campagne in de
eigen gelederen.46
‘Recht voor Allen’ werd door het bestaande kiesstelsel dominant in de Nijmeegse politiek.
Het kiesstelsel bood minderheidsgroeperingen namelijk weinig kansen. Zodoende waren in 1891 16
van de 23 zetels bezet door katholieken. Het grote aantal katholieken dat in Nijmegen woonachtig
was, werd nu evenredig vertegenwoordigd in de raad.47 De reden dat de liberale kiesvereniging
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Het bestuur van ‘Recht voor Allen’, Reglement der R.K. Kiesvereeniging ,,’Recht voor Allen’” te Nijmegen.
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‘Burgerplicht’ toch met een aantal zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigd was, kwam door het
principe van proportionele vertegenwoordiging dat werd gehandhaafd door ‘Recht voor Allen’. Dit
principe hield in dat de protestanten evenredig met het aantal protestantse inwoners
vertegenwoordigd zouden moeten worden in de gemeenteraad. Daarom zette ‘Recht voor Allen’ een
aantal kandidaten op haar lijst die ook via ‘Burgerplicht’ gekandideerd werden.48
‘Recht voor Allen’ werd op de hoogte gehouden over de verhouding van religies door de
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen. Deze stelden jaarlijks een “Staat van het zielental der
onderscheidene Godsdienstige gezindheden in de gemeente Nijmegen” op. Hier werd de totale
bevolking vermeld alsmede de verdeling in de verschillende geloven. Deze werd doorgespeeld naar
de kiesvereniging, zodat zij kandidaten konden voorstellen die een juiste afspiegeling van de
bevolking waren.

FIGUUR 1 – STAAT VAN HET ZIELENTAL IN DE GEMEENTE NIJMEGEN49

Tabel 2: Percentage rooms-katholieken en protestanten in Nijmegen, 1840-1920
rooms-katholiek

protestant

1840

67,6

30,3

1849

69,8

25,3

1859

70,5

24,9

1869

70,1

26,5

48
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Regionaal Archief Nijmegen, Kiesvereniging ‘‘Recht voor Allen’’ (584), inv.nr.4, ‘Staat van het zielental der
onderscheidene Godsdienstige gezindheden in de Gemeente Nijmegen’.
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1879

72,5

24,1

1889

70,4

24,7

1909

69,5

26,5

1920

71,4

24,3

Bron: J. Brabers (red.), Nijmegen, 40.

De Nijmeegse electorale cultuur
Het bronnenmateriaal presenteert verschillende manieren waarop de kiezers geïnformeerd werden
over activiteiten van de kiesvereniging ‘Recht voor Allen’. De verschillende manieren waarop dit
contact tot stand kwam zijn onder te verdelen in twee categorieën: Het contact dat vanuit ‘Recht
voor Allen’ werd geïnitieerd en de verslaggeving van de plaatselijke kranten ten aanzien van ‘Recht
voor Allen’.

Contact vanuit ‘Recht voor Allen’
‘Recht voor Allen’ wist op verschillende manieren contact te zoeken met de Nijmeegse kiezers. De
lokale kranten De Gelderlander en de PGNC werden door ‘Recht voor Allen’ als spreekbuis gebruikt.
Daarnaast werden er in de kranten advertenties geplaatst door de ‘Recht voor Allen’ die
verschillende doeleinden hadden.
Ten eerste plaatste ‘Recht voor Allen’ advertenties zodat de Nijmeegse kiezers herinnerd
werden aan de kandidaten die door ‘Recht voor Allen’ werden aanbevolen. De Nijmeegse kiezers
werden opgeroepen om op die kandidaten te stemmen. De advertenties hadden in de gehele
onderzoeksperiode een overeenkomende opmaak, zoals deze is weergeven in figuur 2.
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FIGUUR 2: ADVERTENTIE VAN ‘R ECHT VOOR ALLEN ’

Bron: De Gelderlander, 17 juli 1881, 3.

Ten tweede plaatste ‘Recht voor Allen’ advertenties om onduidelijkheden, die onder de
kiezers leefden, weg te nemen. De inwoners van Nijmegen beschikten sinds de invoering van de
Kieswet in 1850 en de Gemeentewet in 1851 over censuskiesrecht voor landelijk, regionaal en lokaal
bestuur. Desalniettemin stond het democratische systeem in Nijmegen nog in de kinderschoenen. De
manier waarop kiezers hun stem konden uitbrengen en hoe zij geïnformeerd werden over hun
stemrecht is te typeren als amateuristisch. Zo werd er eerder in dit onderzoek al vastgesteld dat de
kiezers thuis een naam op het stembiljet invulden. Dit leverde ze vervolgens in bij een stembureau.
Na de uitbreiding van het kiesrecht in 1887 werd dit systeem noodzakelijkerwijs aangepast. Er werd
door De Gelderlander in 1889 vermeld dat de stembiljetten in briefomslagen bij kiezers thuis bezorgd
werden. Deze briefomslagen moesten door de kiezers bewaard worden omdat elke omslag voorzien
was van een volgnummer. Het was na de uitbreiding noodzakelijk geworden om elke kiezer een
nummer toe te bedelen, zodat er geen verwarring kon ontstaan over kiezers met dezelfde namen.50
Zo was er bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1877 onduidelijkheid over de
kandidaatspositie van aftredend raadslid H. Duijs. Er waren namelijk Nijmegenaren die onzeker
waren of de door ‘Recht voor Allen’ gestelde kandidaat H. Duijs senior dan wel H. Duijs junior was.
Ter verduidelijking dat de kandidaatspositie H. Duijs senior betrof, werd door ‘Recht voor Allen’ een

50

De Gelderlander, 31 maart 1889, 1.
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advertentie geplaatst in De Gelderlander. Deze riep de kiezers op om op hun stembrief achter de
naam van de kandidaat senior of aftredend lid te plaatsen.51
Naast de geplaatste advertenties waarin kiezers werden ingelicht hoe en op wie zij hun stem
konden uitbrengen, was het voor de kiezers niet altijd duidelijk of zij over kiesrecht beschikten. In
1885 werd voor het eerst een melding gemaakt van een aanplakbiljet waarop de namen vermeld
waren van diegenen die over het kiesrecht beschikten. De kiezers werden uitgenodigd om te
controleren of hun naam op die lijst werd vermeld. Wanneer de naam van een kiezer niet werd
vermeld, maar diegene ervan overtuigd was dat hij daarentegen wel over kiesrecht beschikte kon
diegene hier bezwaar tegen aantekenen.52 De onduidelijkheid onder de kiezers groeide nog meer na
de invoering van de uitbreiding van het kiesrecht in 1887. In afwachting van een nieuwe kieswet die
de oude van 1850 zou vervangen, werden in de grondwet additionele artikelen opgenomen die het
kiesrecht voorlopig regelden. De meeste kiezers die onder de additionele artikelen kiesrecht
verkregen, hoefden daar weinig voor te doen. Zij werden door het gemeentebestuur op basis van
opgaven van de belastingontvanger op de kiezerslijst geplaatst. Een kleine groep moest echter een
aangifte biljet aanvragen en invullen. Dit waren zelfstandige kamerbewoners die minimaal
gedurende een jaar een deel van een woning van een bepaalde huurwaarde bewoonden. Zij werden
lodgers genoemd.53 Vanaf 1889 werd in meerdere berichten vermeld wanneer het mogelijk kon zijn
dat kiezers niet op de kiezerslijsten voorkwamen omdat zij onder deze groep vielen.54 Om
duidelijkheid bij de kiezers te creëren bood ‘Recht voor Allen’ hulp bij het invullen van het biljet van
aangifte.55
Deze amateuristische praktijken sloten aan bij de ontwikkeling die werd geschetst in het
artikel ‘Slecht gekozen. Politieke vertegenwoordiging en electorale wanpraktijken in Nederland,
1795-1917’ van M. Rutjes en R. de Jong. In hun artikel beschrijven zij de electorale wanpraktijken die
plaatsvonden in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zij stelden dat kiezer in de Kieswet van
1850 beschermd werd tegen overheidsbeïnvloeding ten aanzien van hun stemgedrag. Desalniettemin
werden zij niet beschermd tegen pressie vanuit particuliere zijde.56 Het was mogelijk dat
kiesvereniging ‘Recht voor Allen’ bij het verstrekken van inlichtingen aan kiezers, druk uitoefende op
hen om op de door hen gestelde kandidaten te stemmen. Het verstrekken van voorlichting werd in
51
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de jaren zeventig van de negentiende eeuw gekenmerkt als beïnvloeding van de kiezers. Dit leidde
tot vervormingen van de opvattingen van de kiezers waardoor deze slechte keuzes zouden maken.
Zodoende werd dit destijds als een electorale wanpraktijk gekenmerkt.57
Daarnaast was er in het derde kwart van de negentiende eeuw sprake van stembriefjes
waarin de oorspronkelijk ingevulde naam was vervangen door een andere naam in een ander
handschrift.58 Het bericht uit De Gelderlander met betrekking tot het toebedelen van volgnummers
aan kiezers illustreert de experimentele fase van het democratische bestel. Het is goed voor te
stellen dat het vervalsen van stembriefjes geen moeilijke opgave was. Dit werd versterkt door het
thuisbezorgen van de stembiljetten.59

Vergaderingen
‘Recht voor Allen’ kwam naast de geplaatste advertenties ook in contact met de kiezers door de
algemene vergaderingen. Er werd in beide kranten verslag gedaan van zaken die besproken werden
in de algemene vergaderingen of bestuursvergaderingen van ‘Recht voor Allen’. Deze vergaderingen
werden belegd wanneer het bestuur van de kiesvereniging het nodig achtte.60 In de aanloop naar
deze vergaderingen werd in de kranten vermeld wat het doel van de vergadering was en waar en
wanneer deze vergaderingen plaatsvonden. Na afloop van de vergaderingen werden de meest
belangrijke zaken uiteengezet in de krant.
Zo werden er verslagen uitgebracht over stemmingen met betrekking tot de invulling van de
verschillende bestuursfuncties. Dit bestuur werd samengesteld door de leden van de vereniging en
bestond uit twaalf leden. Het bestuur koos uit de twaalf leden een voorzitter, een ondervoorzitter,
een penningmeester, een eerste secretaris en een tweede secretaris. Van de twaalf leden traden er
ieder jaar volgens een rooster, zes leden af. In de algemene vergaderingen werden leden gekozen die
de afgetreden leden konden opvolgen. De aftredende leden konden zich vervolgens weer kandidaat
stellen.61 De aftredende bestuursleden werden regelmatig herkozen. Wanneer een bestuurslid zich
niet als aftredend lid herkiesbaar wenste te stellen, gebeurde dit ten gevolge van een bijzondere
reden zoals ziekte, overlijden of het overstijgen van de werkdruk door het aannemen van politieke
functies.
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Daarnaast werd er in de krant bericht over de kandidaten die voor gemeentelijke, provinciale
en landelijke verkiezingen werden aanbevolen door de kiesvereniging. Kiesverenigingen werden
daarom ook wel de olie in de machinerie van het kiesstelsel genoemd. Zij zorgden ervoor dat de
kiesgerechtigden op de hoogte waren van welke notabelen waren uitverkozen om hen te
vertegenwoordigen. Dat was nodig om stemmenversnippering te voorkomen omdat de Kieswet van
1850 geen officiële kandidaten kende.62 De aanbevolen kandidaten werden verkozen in de algemene
ledenvergaderingen. Bij de eerste algemene ledenvergadering in 1875 waar de kandidaatstellingen
voor de gemeenteraad werden besproken, waren 101 leden aanwezig.63 In de vergaderingen konden
alle leden anoniem een kandidaat opgeven. Nadat de kandidaten bekend waren gemaakt, konden
diegenen die aanwezig waren bij de vergadering en zich niet kandidaat wensten te stellen, zich
terugtrekken uit de stemming. Vervolgens kreeg het bestuur de mogelijkheid om uiteen te zetten
waarom zij één of meerdere kandidaten aanbevolen.64 De aanbeveling van het bestuur had grote
gevolgen voor het stemgedrag van de leden. Het kwam bij hoge uitzondering voor dat de aanbevolen
kandidaat of kandidaten niet door de kiezers werd(en) verkozen. Na de aanbeveling van het bestuur
werd overgegaan op de stemming. Een kandidaat had een absolute meerderheid nodig om verkozen
te worden. Wanneer de absolute meerderheid niet werd behaald, vond er een herstemming plaats.
Het was niet vanzelfsprekend dat een opgegeven kandidaat kennis had van zijn kandidatuur. Ten
gevolge hiervan kwam het voor dat de verkozen kandidaat deze kandidatuur niet aanvaarde. Er werd
dan een nieuwe vergadering bijeengeroepen waar een nieuwe stemming plaatsvond. Het opgeven
van de kandidaten en de stemming gebeurde tot 1894 in dezelfde vergadering. In 1894 werd in een
bestuursvergadering besloten om de procedure te spreiden over twee vergaderingen. Vanaf toen
werden op de eerste vergadering de kandidaten opgegeven. Op de daaropvolgende vergadering
werd overgegaan op de stemming.65
Ook werden er nationale politieke kwesties behandeld in de vergaderingen. Zo werd er in
een algemene ledenvergadering vastgesteld dat de kandidaat van de kiesvereniging voor het
lidmaatschap van de Tweede Kamer moest strijden voor drie belangrijke punten. Ten eerste moest
de vertegenwoordiger het vrije onderwijs aanhangen. Ten tweede moest deze de landbouw en
industrie door beschermende rechten willen opbeuren. Tot slot moest de vertegenwoordiger ervan
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overtuigd zijn dat de algemene dienstplicht niet zou leiden tot een herschepping van Nederland als
een militaire staat.66
Het derde punt inzake de militaire aangelegenheden van de Nederlandse staat werd voor de
katholieken belangrijker in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. In juni 1890 werd een
legerwet ingediend waarin het voorstel werd gedaan om de plaatsvervanging van de militaire
dienstplicht af te schaffen. Een groot gedeelte van de katholieke kiesgerechtigden was hier op tegen.
De groep kiesgerechtigden was een elitaire kleine groep welgestelden. Zij trachtten hun welgestelde
kinderen uit de kazerne te houden zodat jongens uit het volk als plaatsvervanger voor deze kinderen
wél in dienst gingen.67
Binnen het katholieke kamp bestond er een tweedeling tussen voor -en tegenstanders van
deze legerwet. Deze tegenstelling werkte ook door in de kiesvereniging ‘Recht voor Allen’. Zo werd er
in januari 1891 een motie besproken ten aanzien van de houding van de kiesvereniging over een
legerwet. De motie werd ingediend door Jan Berends en luidde als volgt:
“De Kath. Kiesvereeniging “‘Recht voor Allen’” te Nijmegen, overtuigd, dat ofschoon het openlijk
uitspreken van meeningen omtrent gewone regeeringszaken door Kiesvereenigingen onvoegzaam en
verdergelijk is, acht het niet in strijd met het algemeen belang, maar passend en nuttig in zaken als
de ons land bedreigende, noodlottige legerwet, die doelloos de vrijheid aanrandt en onberekendbare
financieele schade met nieuwe lasten na zich sleept, hare afkeuring uit te spreken en daartegen ten
ernstigste te protesteeren.
Zij is van oordeel dat de Katholieke afgevaardigden gehouden zijn zich tegen de legerwet te verzetten
met al de middelen en op alle wijzen die de landswetten toelaten, en, vertrouwen stellende in het
beleid der Katholieke afgevaardigden gaat zij over tot de orde van de dag.”
De voorzitter, Jhr. F. van Nispen, en enkele andere leden uitten hun ongenoegen over de
motie aangezien zij niet waren ingelicht over de behandeling hiervan. Daarnaast zagen zij de motie
als een middel om pressie op de Nijmeegse volksvertegenwoordigers uit te oefenen. Na een
stemming werd de motie aangenomen en werd het bestuur verzocht om deze op te sturen naar de
afgevaardigden. De voorzitter stemde toe, maar drukte nogmaals zijn ongenoegen uit over de motie
en dacht er ernstig over om op te stappen als lid van het bestuur. Een aantal dagen later werd in een
artikel vermeld dat hij dit ook daadwerkelijk had gedaan. 68
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De verdeeldheid aangaande de legerwet in het katholieke kamp kan als volgt worden
geïllustreerd: Waar de radicale J. Berends de aankomende legerwet sterk veroordeelde, deelde de
voorzitter deze overtuiging niet. De Nijmeegse afgevaardigde voor de Tweede Kamer, Th.
Dobbelmann, twijfelde ook of hij zich bij de voor of tegenstanders van de legerwet diende te
scharen. In 1891 besloot hij om zich bij de tegenstanders van de legerwet aan te sluiten.69 Het is niet
met zekerheid te zeggen of de ingediende motie bij de vergadering van ‘Recht voor Allen’ invloed
heeft gehad op dit besluit. Desalniettemin is het niet ondenkbaar dat Dobbelmann de motie van zijn
achterban had meegenomen in zijn afweging. Uit een bestuursvergadering van ‘Recht voor Allen’ in
1891 in Nijmegen bleek namelijk dat Dobbelmann in nauw contact stond met zijn achterban. Hij
werd namelijk voor die bestuursvergadering uitgenodigd, zodat hij een aantal acties kon
verantwoorden ten aanzien van enkele politieke zaken tegenover het bestuur van ‘Recht voor
Allen’.70 Uit deze bestuursvergadering bleek dat ‘Recht voor Allen’, in ieder geval met Dobbelmann,
nauwe contacten had met hun afgevaardigden voor de Tweede Kamer.
Daarnaast illustreert dit de spanning die er in de tweede helft van de negentiende eeuw
leefde over hoe onafhankelijk een Kamerlid was ten aanzien van zijn district. De meeste katholieke
Kamerleden zagen zich niet als behartiger van het katholiek belang, maar als behartiger van het
algemeen belang of van de belangen van hun district. Katholicisme was hierin slechts een onderdeel.
De liberalen en conservatieven waardeerden juist het onafhankelijke Kamerlid. De persoonlijke
kwaliteiten van de kandidaten leken en waren soms dan ook belangrijker dan hun politieke
standpunten.71

Verslaggeving ten aanzien van ‘Recht voor Allen’
De Gelderlander koos als krant de partij van de katholieken. Door haar katholieke achtergrond
propagandeerde zij in hoge mate voor ‘Recht voor Allen’. De PGNC hield zich meer op de vlakte en
bracht het nieuws feitelijk. Desalniettemin liet ook de PGNC soms haar voorkeur voor het
protestantse kamp doorschemeren. De PGNC berichtte niet positief over de oprichting van ‘Recht
voor Allen’. De nieuwe katholieke politieke afscheiding zou niet bijdragen aan samenwerking tussen
de inwoners van Nijmegen.72 Daarnaast werd er, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van
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1889, de voorkeur uitgesproken voor het aftredend lid, C. Backer. Er bestond volgens PGNC geen
enkele twijfel dat deze kandidaat, die werd aanbevolen door ‘Burgerplicht’, verkozen zou worden.73
Toen deze kandidaat de verkiezingen uiteindelijk verloor, werd er door De Gelderlander smadelijk
gereageerd op de foutieve voorspelling van PGNC.74 Het op elkaar reageren van de kranten kwam
vaker voor. Er ging volgens Brabers geen moment voorbij waarop de kranten niet met elkaar de
degens kruisten.75
De verslaggeving van de kranten ten aanzien van de campagneactiviteiten bieden een inkijk in hoe de
electorale cultuur bij de verschillende verkiezingen werd vormgegeven. De
gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Tweede
Kamerverkiezingen worden hierna apart behandeld zodat de eventuele verschillen tussen de
verkiezingen duidelijker worden.

De gemeenteraadsverkiezingen
De eerste gemeenteraadsverkiezingen na de oprichting van ‘Recht voor Allen’ vond plaats in 1875. Bij
deze gemeenteraadsverkiezingen was er ophef rondom het principe van proportionele
welwillendheid van ‘Recht voor Allen’. Nadat er in een vergadering van ‘Recht voor Allen’ was
besloten om vier katholieken en drie protestanten te kandideren voor de
gemeenteraadsverkiezingen werd er door De Gelderlander melding gemaakt van een rondzendbrief
die ondertekend was door een twaalftal Protestanten. In de brief werd het kiezers afgeraden om op
de kandidaten die zijn gesteld door de kiesvereniging ‘Recht voor Allen’ te stemmen. Hen werd
aangeraden om de aftredende leden te herkiezen. In De Gelderlander werd hierop gereageerd. In
een gepubliceerd artikel in de krant werd onderbouwd waarom kiezers niet de reeds zittende leden
zouden moeten herkiezen. Zo was zittend lid, Mr. Most, niet herkozen door ‘Recht voor Allen’ omdat
hij een bestrijder zou zijn van het bijzonder onderwijs. Volgens het artikel zou een waar katholiek
nooit op Mr. Most stemmen. Volgens het artikel is er geheim verzet ontstaan tegen de nieuwe
kandidaten van kiesvereniging ‘Recht voor Allen’. Er werd volgens de krant zelfs gesproken van
toezeggingen van geld en andere beloften. Ook zou er sprake zijn van bedreigingen en
verdachtmakingen. Door deze “geheime en openbare kuiperijen” spoorde de krant de Katholieke
kiezers aan om op het zevental kandidaten van ‘Recht voor Allen’ te stemmen.76
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Een aantal dagen later werd de discussie nieuw leven ingeblazen toen er een advertentie in
De Gelderlander werd geplaatst met als titel: “Antwoord op het Strooibillet en de advertentie
van ,,Eenige Nijmeegsche Burgers” en de artikelen der Protestantsche kranten.” Deze advertentie
werd ondertekend door “Eenige onpartijdige kiezers.” De advertentie stelde dat er, naast de
gemeenteraadsverkiezing voor de zeven aftredende leden, ook nog een herstemming plaatsvond
tussen twee kandidaten die in een eerdere stemming geen absolute meerderheid behaalden. Bij
deze herstemming liet ‘Recht voor Allen’ het principe van proportionele welwillendheid varen. Dit
werd door de protestanten veroordeeld. De advertentie haalde aan dat niet de katholieken maar de
protestanten aan “huichelarij” deden. De advertentie stelde dat de verandering in de verhouding niet
de schuld was van de katholieken maar van de protestanten met een “kliekje Roomsche verraders!”
De advertentie haalde aan dat de katholieken in Nijmegen juist goedhartig waren om de
protestanten meer zetels te schenken dan hoeveel inwoners zij vertegenwoordigden. Wanneer de
situatie andersom zou zijn, zou dit niet gebeuren, stelde de krant. 77
Volgens De Gelderlander waren de katholieke kiezers moreel verplicht om bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1875 niet op Mr. Most te stemmen vanwege zijn standpunt in de
schoolstrijd. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1877 speelde de schoolstrijd een belangrijke
rol. Volgens De Gelderlander speelde de onderwijskwestie niet alleen op landelijk niveau maar
sijpelde deze ook door in de gemeenteraadsverkiezingen. Via een ingezonden brief werd de redactie
van De Gelderlander getipt dat het bestuur van ‘Recht voor Allen’ bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 1877 een voorstander van de staatsschool steunde. Deze kandidaat, R.A.H. Courbois werd echter
al gekandideerd door een liberale kiesvereniging. Een katholiek gesteunde kandidatuur van Courbois
zou volgens de schrijver van de brief leiden tot de splitsing van partijen en een versnippering van
stemmen, waardoor een katholieke nederlaag onvermijdelijk zou zijn. Uiteindelijk werd de heer
Courbois toch gekandideerd door ‘Recht voor Allen’ Hier kwam vanuit katholieke zijde kritiek op. Hij
was immers geen voorvechter van het bijzonder onderwijs. In een artikel werd echter uit de doeken
gedaan dat er in de vergadering van ‘Recht voor Allen’ was medegedeeld, dat Courbois had verklaard
dat hij van mening was veranderd inzake de onderwijskwestie. Nadat Courbois van mening was
veranderd, werd zijn kandidatuur goedgekeurd door de katholieken.78 Courbois werd uiteindelijk ook
verkozen tot gemeenteraadslid.79
Het principe van proportionele welwillendheid gaf bij meerdere gemeenteraadsverkiezingen
aanleiding tot discussie. Ook toen in 1886 het protestantse gemeenteraadslid Mr. Most kwam te
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overlijden en ‘Recht voor Allen’ de katholieke H. van Rijckevorsel als zijn opvolger kandideerde.
Volgens De Gelderlander woonde van Rijckevorsel al meer dan dertig jaar in Nijmegen en was hij
bekend met vele gemeentezaken. Zodoende was hij volgens de krant de ideale kandidaat om Most
op te volgen. Desalniettemin kwam er kritiek op zijn kandidatuur aangezien de verhouding tussen het
aantal protestanten en katholieken verbroken zou worden. Deze kritiek werd echter weerlegd door
te stellen dat deze verhouding niet meer klopte sinds een overleden katholiek gemeenteraadslid was
opgevolgd door een protestant. ‘Recht voor Allen’ wilde de proportionele verhouding herstellen en
verweet de protestantse meerderheid in Arnhem van dezelfde praktijken.80
Er werd bij de verkiezingen ter opvolging van het protestantste gemeenteraadslid Mr.
Francken in 1891 wederom gediscussieerd over de invulling van het proportioneel kiesrecht. ‘Recht
voor Allen’ kandideerde als opvolger van Mr. Francken de katholieke Jhr. V.M. van Rijckevorsel van
Kessel.81 Op deze kandidatuur kwam kritiek van kiezers. In een ingezonden brief aan De Gelderlander
stelden “Eenige neringdoende kiezers” dat ‘Recht voor Allen’ met het stellen van een katholieke
kandidaat de verhouding in de gemeenteraad niet zou respecteren, waar ‘Burgerplicht’ dat wel had
gedaan bij een eerdere verkiezing. Zij weerhielden zich er toen van om een kandidaat te stellen voor
een vrijgekomen katholieke raadszetel.82 Ook in PGNC werd kritiek geuit op de kandidaatstelling van
‘Recht voor Allen’. Het bericht riep ‘Recht voor Allen’ op om de kandidaat van ‘Burgerplicht’, C.
Backer, over te nemen of zich van de kandidaatstelling te onthouden.83
Ondanks dat Backer namens de liberalen een groot aantal stemmen binnensleepte, werd de
katholieke kandidaat verkozen. Volgens De Gelderlander was de les van de verkiezing dat de
katholieken omwille van de harmonie de protestanten altijd een groter gedeelte van de zetels
hadden gegund, maar dat hier nu een breuk in was gekomen. Dit was volgens de krant terecht omdat
protestanten in andere gemeenten juist de katholieken buiten sloten.84
Er kwam in de vorm van een brochure kritiek op de proportionele kandidaatstelling van
‘Recht voor Allen’. De anonieme schrijver van de brochure, die zichzelf ‘Politicus’ noemde, had kritiek
op het kandideren van protestanten en liberalen door de katholieke kiesvereniging. Het principe van
proportionele vertegenwoordiging was twee jaar eerder in een ingezonden brief aan De Gelderlander
ook al bekritiseerd. In deze ingezonden brief stipte de schrijver “P.v.N.” aan dat de houding van
‘Recht voor Allen’ te tolerant was in vergelijking met de houdingen van kiesverenigingen in andere
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steden. In andere steden, zoals Arnhem, waren katholieken in de gemeenteraad
ondervertegenwoordigd, terwijl de protestanten in Nijmegen een proportioneel aantal zetels werd
gegund.85 Het beginsel van proportionele welwillendheid werd ook door “Politicus” veroordeeld en
hij droeg het bestuur op om te stoppen met het aanbevelen van liberale kandidaten.86 Hij haalde
meerdere voorbeelden aan van verkiezingen waarbij ‘Recht voor Allen’ kandidaten stelde die het
nadeel hadden dat hun tegenstanders van ‘Burgerplicht’ boven hen de algemene achting genoten.
Volgens de schrijver stemden vele katholieken op de liberale kandidaten omdat deze vaak
indrukwekkendere opleidingen hadden genoten of een grotere politiek staat een indrukwekkendere
opleiding hadden genoten of een grotere politieke staat van dienst hadden. 87 Daarnaast nam de
schrijver het de kiesvereniging kwalijk dat ze de kiezers te weinig voorlichtten op vergaderingen en
bijeenkomsten en in geschriften en dagbladen.88 Hier was volgens de schrijver dringend behoefte aan
vanwege een de onverschilligheid van de katholieken ten aanzien van politieke en openbare zaken.
Er werd in De Gelderlander gereageerd op de brochure. Zo werd er via een ingezonden brief
van een lezer steun betuigd aan de brochure. De schrijver van de brief was het volkomen eens met
“Politicus” en stelde voor om de naam van ‘Recht voor Allen’ te veranderen in “Nijmeegsche
Katholieke Kiesvereeniging.”89 Er werd echter voornamelijk vanuit ‘Recht voor Allen’ via De
Gelderlander getracht om de beweringen uit de brochure af te zwakken. Verschillende stellingen uit
de brochure werden gerelativeerd. Zo werd er gesteld dat de tekst in de brochure vaardig
geschreven was, maar dat de schrijver niet af wist van de praktijk van verkiezingszaken.90 Daarnaast
werd er vermeld dat de oneerlijkheid van katholieken die in vrijwel geen bestuur in Nederland
evenredig vertegenwoordigd waren, in Nijmegen niet gevolgd mocht worden.91
De verhouding tussen ‘Recht voor Allen’ en de liberale kiesverenigingen werd, mede door de
discussies ten aanzien van de verhouding tussen protestanten en katholieken in de gemeenteraad,
vijandiger. Er werd in zowel de PGNC als De Gelderlander beschreven dat de Nijmeegse
kiesverenigingen in contact kwamen met de kiezer door middel van strooibiljetten. Deze
strooibiljetten dienden als herinnering voor de kiezers welke kandidaten door welke kiesvereniging
werden aanbevolen. Deze strooibiljetten werden per post verstuurd naar de kiezers.
Kiesverenigingen beschikten vaak over de kiezerslijsten van de gemeente waar zij actief waren. Zo
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konden zij gericht de kiezers bereiken met hun campagne.92 Daarnaast werden de strooibiljetten
ingezet om de politieke tegenstander aan te vallen.
De Gelderlander maakte in de onderzoeksperiode meermaals melding van strooibiljetten
vanuit het Protestantse kamp. Deze hadden volgens de krant het doel om verdeeldheid in het
katholieke kamp te zaaien. Zo werd er in 1881 in de krant gesproken over een groen strooibiljet dat
de kandidatuur van de protestantse Jhr. B.A. Engelen van Pijlsweert aanbeval. Volgens De
Gelderlander was het doel van het biljet om de verhouding van verschillende geloven in de
gemeenteraad te wijzigen. Als reactie hierop werd er in de krant namens de katholieke
kiesvereniging bij de kiezers op aangedrongen om alleen op de kandidaten van ‘Recht voor Allen’ te
stemmen.93 Daarnaast werd er door de PGNC melding gemaakt van een strooibiljet, dat door de
katholieke kiesvereniging was verspreid, waarin de kandidatuur van B.A. Engelen van Pijlsweert werd
bestreden. In het strooibiljet werd zijn kandidatuur gezien als een actie om het aantal katholieke
leden in de Gemeenteraad te verminderen. Dit was volgens een advertentie in de PGNC niet het
geval. Het was een protest tegen ‘Recht voor Allen’. Volgens de krant wilden niet alleen de
protestantse maar ook veel katholieke kiezers niet meer dat hen de wet werd voorgeschreven door
enkele drijvers.94
Volgens een advertentie van ‘Recht voor Allen’ in De Gelderlander werden strooibiljetten wel
eens vervalst. Zo werden er in 1882 biljetten per post rondgezonden waarboven ‘‘RECHT VOOR
ALLEN’’ gedrukt was. In de advertentie stelde ‘Recht voor Allen’ dat zij deze nooit had rondgezonden.
Zij stelde dat haar tegenstanders de kiezers in de waan hadden willen brengen door de naam van de
kiesvereniging erboven te drukken. Ter voorkoming van dit soort praktijken werd medegedeeld dat
alle stukken en biljetten van de kiesvereniging door de Voorzitter en Secretaris getekend behoren te
zijn.95
Naast deze strooibiljetten werd er in De Gelderlander ook nog melding gemaakt van
pamfletten die in de stad werden rondgestrooid. Zo werd er via een ingezonden brief in De
Gelderlander in 1889 gesproken over een pamflet dat de katholieken in diskrediet trachtte te
brengen. Dit pamflet was volgens de schrijver door de tegenstanders van de katholieken verspreid
om verdeeldheid onder de katholieken te zaaien. Volgens de schrijver van de brief was het pamflet
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van “zóó laag allooi, dat zelfs broeders naar den geeste er voor bedankten, zich het vaderschap van
dit papieren kind te laten aanleunen en het wanstaltige wicht met verachting van zich schopten!”96
Naast de strooibiljetten en pamfletten werd de de liberale kiesvereniging ‘Burgerplicht’ in De
Gelderlander vaak aangevallen onder meer op het feit dat de kiesvereniging zou bestaan uit
vrijmetselaars. De vrijmetselarij was een verlicht genootschap waarvan zowel leden van de
middenklasse als leden van de adellijke stand lid waren. De vrijmetselaars streefden naar geestelijke
en morele verheffing. Daarnaast was het kweken van religieuze en politieke tolerantie een van haar
belangrijkste doelstellingen. Het genootschap was onderverdeeld in verschillende loges waarin de
leden van het genootschap elkaar konden treffen. Ook in Nijmegen was zo’n loge te vinden, namelijk
de Loge Sint Lodewijk die in 1843 werd opgericht.97
In de negentiende eeuw kwam de vrijmetselarij op gespannen voet te staan met de Roomse
kerk. Deze verbood op straffe van excommunicatie katholieken om lid te zijn van de vrijmetselarij.98
De Katholieke Kerk was ervan overtuigd dat de vrijmetselaren de macht van de katholieken wilden
overnemen en het katholicisme wilde vernietigen. Ultramontanen hielden zich verre van de
activiteiten van de loge en koesterden argwaan jegens de vrijmetselarij.99 Door het toenemende
ultramontaanse karakter van ‘Recht voor Allen’ en De Gelderlander werden de vrijmetselaars vanaf
1889 meermaals aangevallen. Opmerkelijk genoeg werden de vrijmetselaars na de
gemeenteraadsverkiezingen van 1883 bedankt in De Gelderlander. Zij hadden immers de kandidaten
van ‘Recht voor Allen’ gesteund en overige burgerij overtuigd om dit ook te doen waardoor alle
kandidaten van ‘Recht voor Allen’ werden verkozen.100
Er was hierna geen sprake meer van een vriendelijke verstandhouding tussen de katholieken
en de vrijmetselaars. Dit kwam duidelijk naar voren in een ingezonden brief die werd gepubliceerd in
De Gelderlander. Hierin werd vermeld dat de katholieke kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen
van juli 1889 niet op de kandidaat C. Backer zouden stemmen vanwege zijn lidmaatschap van de
vrijmetselaarsloge in Nijmegen. Het zou volgens de schrijver verboden voor katholieken moeten zijn
om op een vrijmetselaar te stemmen. Desondanks werd er in de PGNC campagne gevoerd voor
Backer en werden ook de katholieken in de krant opgedragen om op hem te stemmen. De PGNC
twijfelde er niet aan dat Backer verkozen zou worden. 101 Dit was opmerkelijk omdat de deze krant
zich neutraal opstelde in de verkiezingsstrijd.
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Volgens de PGNC was het voor de katholieken niet verboden om op C. Backer te stemmen
omdat hij niet betrokken was bij de Bruno-feesten in Rome. De Bruno-feesten wezen op de
onthulling van een standbeeld van filosoof Giordano Bruno op 9 juni 1889 in Rome. Giordano Bruno
(1548-1600) werd door de inquisitie in Rome veroordeeld tot de brandstapel vanwege zijn
opvattingen over het heelal en het Christendom. Hierdoor werd hij door onder andere de
vrijmetselaars gezien als een martelaar voor de vrije gedachte. De onthulling van zijn standbeeld was
tegen het zere been van veel katholieken. Zij zagen de plaatsing van het standbeeld in hun religieuze
hoofdstad als een hulde aan de ketterij en aan de opstand tegen het Christendom. De liberalen zagen
het echter als een protest tegen geloofsdwang.102
De Bruno-feesten bleken in 1889 een heet hangijzer te zijn. Volgens een artikel in De
Gelderlander stonden de gemeenteraadsverkiezingen van 1889 geheel in het teken van de onthulling
van het controversiële standbeeld. De katholieken hadden een reactie gegeven door alle kandidaten
van ‘Recht voor Allen’ te verkiezen. Volgens dit artikel was het nalaten van het kandideren van
Backer vanwege zijn vrijmetselarij een smet op de afgelopen verkiezingsstrijd. In tegenstelling tot de
schrijver was de krant ervan overtuigd dat hij gekandideerd had moeten worden, omdat Backer als
politicus eerder zijn waarde bewezen had. Echter, door de Bruno-feesten was de haat tegenover de
vrijmetselarij onder de katholieken toegenomen, waardoor hij de verkiezingsstrijd verloor. Het artikel
stipte daarnaast ook aan dat ‘Burgerplicht’ de katholieke kandidaten, ondanks de eerdere kritiek die
op ze werd gegeven, had overgenomen van ‘Recht voor Allen’.103 Ook bij de
gemeenteraadsverkiezingen van juli 1892 staakte de kiesvereniging ‘Burgerplicht’ de strijd tegen
‘Recht voor Allen’ door haar kandidaten over te nemen. Dit werd in een artikel van De Gelderlander
getypeerd als een ongehoord verschijnsel. Desalniettemin was de conclusie van het artikel dat het
begraven van de strijdbijl een goede stap richting het streven naar het bevorderen van het algemeen
belang was.104
Volgens P.F. Maas leidde de proportionele welwillendheid van het bestuur van ‘Recht voor
Allen’ tegen het einde van negentiende eeuw tot een modus vivendi tussen de katholieken en
liberalen. Echter, waar het bestuur van ‘Recht voor Allen’ liberale en protestantse kandidaten van
‘Burgerplicht’ overnam, gaf ‘Burgerplicht’ herhaaldelijk aan geen boodschap te hebben aan het
bestuur van ‘Recht voor Allen’. ‘Burgerplicht’ was ervan overtuigd dat hun kandidaten de voorkeur
kregen boven andere kandidaten vanwege hun ervaring in politieke zaken of hun hogere niveau
genoten onderwijs.105 Het beeld dat geschetst werd door Maas blijkt dus niet helemaal te kloppen. Er
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waren ook verkiezingen, met name aan het einde van de negentiende eeuw, waarbij ‘Burgerplicht’
eieren voor haar geld koos en de kandidaten van ‘Recht voor Allen’ overnam. Desalniettemin had
‘Burgerplicht’ haar strijd nog niet opgegeven.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1893 waarbij twee vacatures in de
gemeenteraad zouden worden opgevuld, werd in een vergadering van ‘Recht voor Allen’ besloten
welke kandidaten aanbevolen zouden worden. De heer W.H. Hoefnagels had zich in de vergadering
kandidaat gesteld, maar zijn kandidatuur behaalde geen meerderheid op de vergadering. Vervolgens
werd hij door ‘Burgerplicht’ gekandideerd. In een brief van een “Nijmeegsch Katholiek” naar De
Gelderlander werd gesteld dat ‘Burgerplicht’ deze kandidaat overnam om verdeeldheid onder de
katholieken te strooien. Deze verdeeldheid leek zijn vruchten in aanloop naar de verkiezing af te
werpen omdat er katholieken waren die de voorkeur gaven aan Hoefnagels ondanks dat hij niet was
verkozen door de kiesvereniging. De schrijver van het artikel riep op op om als katholieken
eensgezind achter de kandidaten van ‘Recht voor Allen’ te staan. Daarnaast hoopte de schrijver dat
de heer Hoefnagels verstandig genoeg zou zijn om niet bij te dragen aan een eventuele verzwakking
van de Katholieke krachten.106
Een aantal dagen later wijdde De Gelderlander een groot artikel aan de kandidaten van beide
kiesverenigingen. Zoals verwacht werd onderbouwd waarom de kiezer moest stemmen op de
kandidaten van ‘Recht voor Allen’: W.A. Peters en L.H.C. van der Sluys Lehr. Hierna ging het artikel in
op wie er door het “ontrouwe ‘Burgerplicht’, dat broeinest der Vrijmetselarij” kandidaat waren
gesteld. De kandidaatstelling van de heer Hoefnagels werd zeer sterk veroordeeld door de krant.
Volgens de krant had Hoefnagels de kandidatuur niet aangenomen, maar zei hij er in één adem bij,
dat als hij werd verkozen, de verkiezing zou aannemen. De voorzitter van ‘Burgerplicht’ verklaarde
echter dat Hoefnagels de kandidatuur wél aangenomen zou hebben. Daarnaast was de voorzitter in
het bezit van een lijst waarop twintig katholieken waren vermeld die op Hoefnagels gingen stemmen.
De krant oordeelde dat de heer Hoefnagels onchristelijk zou zijn wanneer hij niet van de kandidatuur
af zou zien. Daarnaast stelde de krant dat de persoonlijkheid van de heer Peters zich kon meten met
die van de heer Hoefnagels. Dit bleek uit de herstemming in de vergadering van ‘Recht voor Allen’
waar ondanks dat het gehele bestuur van ‘Recht voor Allen’ de kandidatuur van Hoefnagels
ondersteunde, de heer Peters werd gekandideerd. Zodoende riep de krant de kiezers op om op de
kandidaten van ‘Recht voor Allen’ te stemmen zodat de vrijmetselaars niet zouden overwinnen.107
In de aanloop naar de verkiezingen verschenen er verschillende advertenties in De
Gelderlander en de PGNC. Zo verscheen er in beide kranten een advertentie met een oproep aan de
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katholieke kiezers om op de heer Hoefnagels en Castendijk te stemmen. De heer Hoefnagels werd
immers gesteund door het bestuur en de notabele leden van ‘Recht voor Allen’. De opstellers van de
advertentie verenigden zich met de zienswijze van het bestuur en de notabele leden en deden een
aanbeveling voor de heer Hoefnagels. De advertentie werd getekend door “vele notabele leden van
‘Recht voor Allen’”.108
Op dezelfde dag stond er in de kranten een advertentie die werd getekend door “een aantal
katholieke kiezers”. Hierin werd de heer Peters aanbevolen omdat hij zonder onregelmatigheden
verkozen was als kandidaat van ‘Recht voor Allen’. Dat de heer Hoefnagels niet had geweigerd om de
kandidatuur van ‘Burgerplicht’ te aanvaarden, daarvan werd gedacht dat hij naar zichzelf op zoek
was. De kiezers werden opgeroepen om op Peters te stemmen zodat zij niet meewerkten aan het
verzwakken van de katholieke partij.109
Ten gevolge van de grote negatieve aandacht die De Gelderlander had gegeven aan de affaire
rondom Hoefnagels, wist Peters de verkiezingen te winnen.110 Hoefnagels kwam anderhalf honderd
stemmen tekort voor de overwinning. ‘Burgerplicht’ had bij deze verkiezing de kans gezien om te
winnen. Dit werd aangewakkerd door het halve eeuwfeest van de Nijmeegse Sint-Lodewijk
vrijmetselaarsloge dat vlak voor de verkiezingen gevierd zou worden. Hierdoor zouden vele
vrijmetselaars in Nijmegen aanwezig zijn tijdens de verkiezingen. Desalniettemin wist de katholieke
kiesvereniging toch te zegevieren.111
Een jaar later werden er verkiezingen gehouden voor twee gemeenteraadszetels, die
vrijkwamen wegens het overlijden van twee raadsleden. ‘Recht voor Allen’ kandideerde F.C. Neijboer
voor een van die zetels.112 Dit leidde tot afkeuring bij de katholieken die het jaar ervoor de heer
Hoefnagels hadden gesteund. Hij was bij ‘Recht voor Allen’ echter onmogelijk geworden na het jaar
ervoor en ook door ‘Burgerplicht’ werd hij niet gekandideerd. Toch werd er op de heer Hoefnagels
gestemd door de kiezers en hij kwam samen met de heer Neijboer in een herstemming terecht. 113 In
aanloop naar de herstemming was er een verdeeldheid ontstaan in het katholieke kamp. Er werden
advertenties geplaatst waar Hoefnagels werd aanbevolen. Deze werden getekend door “Eenige
Leden van “Recht voor Allen”.114 In reactie hierop verscheen een advertentie waar de katholieke
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kiezers werden geattendeerd op misleiding en dat “Alle leden der R.K. Kiesvereniging ‘Recht voor
Allen’” de kandidaat Neijboer aanbevolen.115 Daarnaast werden er door beide partijen strooibiljetten
verspreid. Een artikel in De Gelderlander stelde dat ‘Burgerplicht’ begon met het aanvallen van het
privéleven van de kandidaat van ‘Recht voor Allen’. De aanhangers van Neijboer hadden dit hen
betaald gezet.116 Op welke wijze dit was geschied werd echter niet duidelijk uit het artikel.
Uiteindelijk wist de heer Neijboer de herstemming te winnen. Deze affaire was de aanleiding voor
het veranderen van de procedure hoe de kandidaten werden verkozen bij ‘Recht voor Allen’. Deze
procedureverandering werd eerder in dit onderzoek al vermeld.

Verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland
In de grondwetsherziening van 1848 werd vastgelegd dat de leden van de Provinciale Staten
rechtstreeks gekozen werden door de kiezers volgens het districtenstelsel.117 Het kiesrecht met
betrekking tot het stemmen voor de Tweede Kamer gold ook voor het stemmen voor de Provinciale
Staten. De leden van de Provinciale Staten werden voor zes jaren gekozen. De helft van de leden trad
om de drie jaar af.118 In het kiesdistrict Nijmegen werd gestemd voor twee zetels in de Provinciale
Staten. Bij de Provinciale Staten kwam het voor dat er sprake was van enkelvoudige
kandidaatstelling. Dit hield in dat er evenveel kandidaten als beschikbare zetels waren. Er hoefden
dan geen verkiezingen gehouden te worden.119 Wanneer er wel sprake was van verkiezingen, werden
er evenals bij de gemeenteraadsverkiezingen in De Gelderlander en PGNC advertenties geplaatst
waar de kiezers werden opgeroepen om op de kandidaten van ‘Recht voor Allen’ te stemmen.
De eerste verkiezingen voor de Provinciale Staten waarbij ‘Recht voor Allen’ kandidaten
stelde vond plaats in 1877. Bij deze verkiezingen stelde ‘Recht voor Allen’ de heren F.Th.J.H.
Dobbelmann en M.A. Graadt van Roggen kandidaat. Deze kandidaten droegen volgens een bericht in
De Gelderlander de algemene goedkeuring.120 Zij werden beiden uiteindelijk verkozen tot leden van
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de Provinciale Staten.121 De Nijmeegse industrieel Dobbelmann bleef lid van de Provinciale Staten tot
zijn uittreding in 1895. Hij werd in elke verkiezing voor de Provinciale Staten met overmacht
verkozen.122 Hij was tevens gemeenteraadslid van Nijmegen van 1878 tot 1905.
Als lid van de Provinciale Staten van Gelderland werd men tweemaal per jaar verwacht voor
een week vergaderen in Arnhem. Hier werd in het voorjaar de financiële verantwoording van het
beleid van de Gedeputeerde Staten besproken. In het najaar werd de begroting van de provincie
behandeld.123
Naast deze taken kozen de Provinciale Staten ook de leden van de Eerste Kamer. De Eerste
Kamer bestond destijds uit 39 leden. De Provinciale Staten van Gelderland waren verantwoordelijk
voor het verkiezen van vijf van deze 39 leden.124
In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1886 werd door De
Gelderlander benadrukt dat deze van groot belang waren. Aangezien de leden van de Provinciale
Staten de leden voor de Eerste kamer kozen was het voor katholieke kiezers van groot belang om
conservatieve kandidaten te verkiezen. Wanneer het liberale kamp deze verkiezingen zouden
winnen, zouden er personen afgevaardigd worden die vijandig tegenover het bijzondere onderwijs
stonden. Aangezien het onderwijs het belangrijkste politieke punt was voor de kiesvereniging,
verving zij haar eerder gestelde kandidaat, Mr. M.A. van Roggen voor kandidaten die voorvechters
waren van het bijzondere onderwijs. Volgens het bericht moest er een einde komen aan de
schooltirannie van de liberalen; aan de geldverspilling van de openbare fondsen en aan het uitzuigen
van de meerderheid ten koste van de minderheid. Katholieken en antirevolutionairen zouden “onder
het vaandel der vrijheid en van recht voor allen, ter stembus gaan.”125
Ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1889 stonden in het teken van de
onderwijskwestie. Volgens een bericht in De Gelderlander was het voor de katholieken noodzakelijk
om naar de stembus te gaan, zodat de anti-liberalen de Eerste Kamer naar hun hand konden zetten.
De krant riep alle katholieken op om te gaan stemmen, zodat de overwinning van de katholieke
kandidaat een teken gaf van eensgezindheid van het Nederlandse volk.126 De kandidaat voor ‘Recht
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voor Allen’ was de oud-burgemeester van Oisterwijk, Jhr. Victor van Rijckevorsel van Kessel. Deze
wist uiteindelijk de verkiezingen ruim te winnen ten faveure van de kandidaat van ‘Burgerplicht’.127

De Tweede Kamerverkiezingen
Als gevolg van het districtenstelsel kende de verkiezing van de afgevaardigde(n) van het kiesdistrict
Nijmegen een lokaal karakter. Tot en met 1887 stuurde het district twee vertegenwoordigers naar de
Tweede Kamer.128 De eerste kandidaat die werd aanbevolen door ‘Recht voor Allen’ als kandidaat
voor de Tweede Kamer was de conservatief-katholieke Jhr. Mr. C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer. Hij
was gekandideerd bij tussentijdse verkiezingen om zijn overleden vader op te volgen als Kamerlid. Zij
waren beiden afkomstig uit een bekend Gelders geslacht.129 Volgens De Gelderlander was van Nispen
tot Sevenaer de gedroomde kandidaat omdat hij ten eerste een voorvechter was van de katholieke
belangen in de schoolstrijd.130 Daarnaast had hij een verdienstelijke rol gespeeld in de aanleg van de
spoorweglijn Arnhem-Nijmegen.131 De jonkheer werd verkozen als opvolger van zijn vader. Deze
eerste verkiezingsoverwinning leidde de dominantie van de kandidaten van de katholieke
kiesvereniging, in. Zo werd van Nispen tot Sevenaer na zijn eerste verkiezingsoverwinning in zowel
1879 als 1883 overtuigend herkozen.132 Er kwam een einde aan zijn lidmaatschap van de Tweede
Kamer toen hij in 1884 overleed.133
De tweede afgevaardigde naast van Nispen tot Sevenaer voor district Nijmegen was mr.
C.J.A. Heydenrijck. Hij vertegenwoordigde het district sinds de verkiezingen van 1862. Hij werd tot en
met de Tweede Kamerverkiezingen van 1881 steeds opnieuw herkozen door de Nijmeegse bevolking.
Vanaf 1884 vertegenwoordigde hij het kiesdistrict Zevenbergen.134 Hij werd voor het eerst kandidaat
gesteld door ‘Recht voor Allen’ in 1877. In een bericht in De Gelderlander werd vermeld dat hij door
de kiesvereniging werd aanbevolen, zodat hij de conservatieve belangen in de kamer kon blijven
behartigen. Dit was volgens De Gelderlander hard nodig omdat het gevaar bleef dat katholieke
kinderen in de toekomst onderwijs zouden krijgen in onder andere de “moderne apentheorie”. 135
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De opvolger van, van Nispen tot Sevenaer, was Mr. M.J.C.M. Kolkman. Deze democratisch
gezinde katholieke notaris wist de Nijmeegse verkiezingen van 1884 tot en met 1888 overtuigend te
winnen. Na zijn verkiezingsoverwinning in 1884 werd er in De Gelderlander vermeld dat de
overwinning van Kolkman dermate overduidelijk was dat de strijd met kiesvereniging ‘Burgerplicht’
beter een schermutseling genoemd kon worden. De krant stelde “kiesvereeniging ‘Burgerplicht’, een
mikroskopisch liberaal centrum te Nijmegen, de antipood van ‘Recht voor Allen’, dat weinig van zich
hooren laat en eerder schijnt te mokken dan te werken”.136
De tweede afgevaardigde naast Kolkman en de opvolger van Mr. C.J.A. Heydenrijck was de
generaal A.E. Reuther. Deze Haagse conservatief-katholieke oud-minister van Oorlog werd door
‘Recht voor Allen’ voor het eerst in 1883 gekandideerd in het Nijmeegse kiesdistrict. Hij werd bij alle
Nijmeegse verkiezingen herkozen tot hij als Tweede Kamerlid in 1888 overleed.137 Ondanks zijn
succesvolle herverkiezingen ontstond er ook verzet tegen hem. In een ingezonden brief van het
Nijmeegse gemeenteraadslid W. Francken naar de PGNC werd gesteld dat niet iedereen in het
kiesdistrict Nijmegen zich kon verenigen met de beginselen van Reuther. Als protest tegen Reuther
werd de liberale J. de Koning als zijn tegenstander gekandideerd bij de Tweede Kamerverkiezingen
van 1888. 138 Ondanks deze kandidatuur wist Reuther de verkiezingen overtuigend te winnen.139
Na de grondwetsherziening van 1887 vaardigde het kiesdistrict Nijmegen nog maar één
afgevaardigde af. Van 1889 tot 1901 was Theodoor Dobbelmann de Nijmeegse afgevaardigde in het
parlement. Dobbelmann behaalde bij alle verkiezingen een grote meerderheid ten opzichte van zijn
tegenstanders. Toen hij in 1889 voor de eerste maal verkozen werd tot Tweede Kamerlid werd zijn
overwinning gevierd door de katholieken. Er werd hem door het 5e Regiment Infanterie een serenade
gebracht met fakkellicht. Bij deze serenade was een groot aantal notabelen aanwezig, waaronder het
gehele bestuur van ‘Recht voor Allen’. Daarnaast was ook de heer Mr. C.J.A. Heydenrijck, lid van de
Raad van State, aanwezig. Hij complimenteerde de nieuwgekozene waarvoor Dobbelmann bedankte.
Bij deze bijeenkomst was volgens De Gelderlander een grote groep mensen aanwezig om de
nieuwgekozene hulde te brengen.140
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Conclusie
Het onderzoek naar de kiesvereniging ‘Recht voor Allen’ toont op verschillende manieren aan hoe de
Nijmeegse electorale cultuur in het laatste kwart van de negentiende eeuw werd vormgegeven. Het

bronnenmateriaal presenteerde verschillende wijzen waarop de kiesvereniging ‘Recht voor Allen’ in
contact kwam met haar kiezers. Het contact dat vanuit ‘Recht voor Allen’ werd geïnitieerd en de
verslaggeving van de plaatselijke kranten ten aanzien van ‘Recht voor Allen’. Hieronder wordt
concluderend op deze twee categorieën nader ingegaan. Verder worden er conclusies getrokken ten
aanzien van de opkomsten bij de verkiezingen en hoe deze in relatie stonden met de electorale
cultuur. Tenslotte worden nog enkele slotopmerkingen gemaakt.

Contact geïnitieerd vanuit ‘Recht voor Allen’
De kiesvereniging ‘Recht voor Allen’ initieerde het contact met de Nijmeegse kiezers op verschillende
manieren.
Ten eerste werd het contact gevormd door de algemene ledenvergaderingen die werden
belegd. Naast de voornaamste taak van de kiesvereniging om voor verkiezingen kandidaten te
stellen, werd daar ook besproken hoe de bestuursfuncties moesten worden ingevuld. Hiernaast
werden in de vergaderingen ook politieke aangelegenheden besproken. Een voorbeeld hiervan was
de behandeling van een motie inzake een legerwet tijdens een ledenvergadering in 1891. De
behandeling hiervan illustreerde een nauwe verbondenheid tussen de kiesvereniging en hun
afgevaardigde F.T.J.H. Dobbelmann. Dit beeld van nauwe verbondenheid werd versterkt door een
bestuursvergadering waarin Dobbelmann aanwezig was en zich verantwoordde over een aantal
politieke zaken tegenover het bestuur van ‘Recht voor Allen’.
Het beeld dat uit het bronnenmateriaal naar voren kwam, komt niet overeen met hoe
kiesverenigingen vaak worden omschreven in de literatuur. Zo constateerden G. van Klinken en R. de
Jong dat kiesverenigingen doorgaans uit een kleine groep notabelen bestonden, die kort voor de
verkiezingen bijeenkwamen om de kandidaatstellingen te bespreken, maar hierbuiten een slapend
bestaan leidden.141 Hoewel ook ‘Recht voor Allen’ op haar vergaderingen voornamelijk kandidaten
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stelde, werden ook andere zaken besproken waardoor over een slapend ‘Recht voor Allen’ niet
gesproken kan worden. Daarnaast waren er op de eerste ledenvergadering, waar de
kandidaatstellingen voor de gemeenteraad werden besproken, 101 leden aanwezig. In deze periode
waren er tussen de 1.020 en 1.175 Nijmegenaren kiesgerechtigd.142 Het feit dat tien procent van de
kiesgerechtigden aanwezig was bij de kandidaatstelling, spreekt het beeld, dat de kandidaatstelling
door een klein groepje notabelen geschiedde, tegen.
Ten tweede zocht ‘Recht voor Allen’ contact met de kiezer door middel van strooibiljetten.
Deze werden verspreid om hun kandidaten aan te bevelen bij de kiezers. De strooibiljetten van
‘Recht voor Allen’ werden tevens gebruikt als manier om de liberale kandidaten van kiesvereniging
‘Burgerplicht’ aan te vallen. De strooibiljetten en pamfletten die vanuit de liberale kiesvereniging
werden verspreid dienden hetzelfde doel. De hoofdfunctie van strooibiljetten was om twijfelachtige
kiezers over te halen.143
Er werd in het bronnenmateriaal alleen melding gemaakt van deze strooibiljetten rondom de
gemeenteraadsverkiezingen. Bij deze verkiezingen lagen er voor de tegenstander van ‘Recht voor
Allen’ meer kansen om een kleine overwinning te behalen. Het is waarschijnlijk dat beide
kiesverenigingen geen strooibiljetten verspreidden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en
de Tweede Kamer, omdat de resultaten voor deze verkiezingen vast leken te liggen. Zij werden
immers gedomineerd door de katholieke kiesvereniging.
Ten derde werd het contact gevormd door de advertenties die voor de verschillende
verkiezingen in De Gelderlander en de PGNC werden geplaatst. Deze advertenties hadden meerdere
doelen. Het eerste doel was om de kiezer te herinneren aan de aanbevolen kandidaten van ‘Recht
voor Allen’. Daarnaast werden advertenties door ‘Recht voor Allen’ geplaatst om onduidelijkheden
ten aanzien van de aankomende verkiezingen weg te nemen bij de kiezers. Zo bood ‘Recht voor
Allen’ kiezers hulp aan bij het invullen van het biljet van aangifte wanneer dit niet duidelijk was. Deze
onduidelijkheden konden voortkomen uit de ontwikkeling die het Nijmeegse democratische systeem
doormaakte. Tegelijkertijd kon ‘Recht voor Allen’ bij het verstrekken van inlichtingen aan kiezers druk
uitoefenen op hen om op bepaalde kandidaten te stemmen. Deze electorale wanpraktijken hadden
mogelijk effect op de politieke oriëntatie van de kiezers.
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Verslaggeving in plaatselijke kranten
Naast het contact dat werd geïnitieerd door ‘Recht voor Allen’ werd er in De Gelderlander en de
PGNC verslag gedaan over diverse zaken ten aanzien van ‘Recht voor Allen’. Het bronnenmateriaal
laat daarbij verschillen zien in de mate van levendigheid in de electorale cultuur en dus in de mate
van aandacht bij de verschillende soorten verkiezingen.
Zo werd er in het bronnenmateriaal relatief weinig aandacht geschonken aan de verkiezingen
voor de Provinciale Staten. Dit kwam voort uit de enkelvoudige kandidaatstelling die bij verschillende
verkiezingen voorkwam. Daarnaast zou de weinige aandacht verband kunnen houden met de minder
invloedrijke positie van de Provinciale Staten. De electorale cultuur werd gevormd door de
advertenties waarin kiezers werden opgeroepen om op kandidaten te stemmen. Daarnaast werden
ook berichten geplaatst waarin onderbouwd werd waarom de katholieke kiezer zijn stem aan de
kandidaat van ‘Recht voor Allen’ zou moeten geven. Vanwege de getrapte verkiezingen van de Eerste
Kamer en de rol die de Provinciale Staten hierin speelde, betroffen deze onderbouwingen een
nationale politieke kwestie, namelijk de schoolstrijd.
Er werd in het bronnenmateriaal meer aandacht geschonken aan de Tweede
Kamerverkiezingen dan aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Er werden namelijk meer
advertenties in De Gelderlander en de PGNC geplaatst door ‘Recht voor Allen’ om de kandidaten aan
te bevelen. Daarnaast waren er ook meer berichten in De Gelderlander verschenen die
onderbouwden waarom de katholieke kiezer op de kandidaten van ‘Recht voor Allen’ moest
stemmen. De Tweede Kamerverkiezingen stonden evenals de verkiezingen voor de Provinciale Staten
in het teken van de schoolstrijd.
De Tweede Kamerverkiezingen in Nijmegen werden gekenmerkt door de dominantie van
‘Recht voor Allen’. Haar tegenspeelster, ‘Burgerplicht’, kandideerde wel kandidaten, maar die
maakten weinig kans op een overwinning. Dit kwam voort uit de toename van het ultramontaanse
karakter van de katholieken die ook doorwerkte in hun stemgedrag. Hen werd voorgehouden dat
stemgedrag een afgeleide was van hun loyaliteit tegenover hun kerk en geloof. Deze tactiek van
mobiliseren leidde tot de verzwakking van de liberale stroming in de zuidelijke provincies. Na 1875
was het liberalisme in de zuidelijke provincies gereduceerd tot een marginale stroming. De
opkomsten bij verkiezingen daalden en in veel districten bestond geen oppositie meer.144 Zodoende
werden de kandidaten van ‘Recht voor Allen’ bij alle verkiezingen overtuigend gekozen. Zo wist de
Nijmeegse F.T.J.H. Dobbelmann van 1889 tot 1901 zijn zetel in de Tweede Kamer als afgevaardigde te
behouden. Toen hij voor het eerst gekozen werd tot Kamerlid werd deze overwinning volgens De

144

De Jong, ‘Katholieken en verkiezingen’, 436-440.
37

Gelderlander uitgebreid gevierd door een grote groep katholieken. Het vieren van deze overwinning
kan als opstap gezien worden naar de vele katholieke manifestaties die aan het begin van de
twintigste eeuw in Nijmegen gehouden werden.145 Ook aan het einde van de negentiende eeuw
leefde er blijkbaar bij de katholieken de behoefte om hun eenheid en politieke daadkracht uit te
drukken.
De meeste aandacht in het bronnenmateriaal ging uit naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Bij deze verkiezingen werd wederom in de kranten onderbouwd waarom de Nijmeegse kiezers op de
kandidaten van ‘Recht voor Allen’ moesten stemmen. Deze onderbouwingen werden gebaseerd op
een aantal thema’s die verschillende malen opdoken in het bronnenmateriaal.
Evenals bij de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor de Provinciale Staten was
de strijd tegen de liberalen inzake de schoolstrijd een terugkerend thema in de berichten van De
Gelderlander. In deze berichten werd de katholieke kiezer aangeraden om op de kandidaten van
‘Recht voor Allen’ te stemmen omdat zij voorvechters waren van gelijke overheidsfinanciering voor
confessionele scholen ten opzichte van openbare scholen. Het kandideren van deze kandidaten door
‘Recht voor Allen’ moet gezien worden in het licht van het ontstaan van een nieuw politiek discours
waarin religies werden gepolitiseerd. De politisering van religie werd door lokale kiesverenigingen
vormgegeven die kandidaten selecteerden op basis van hun standpunten in de onderwijskwestie.146
Uit de berichten van De Gelderlander bleek ‘Recht voor Allen’ geen uitzondering hierop te zijn. De
standpunten van kandidaten inzake de schoolstrijd speelde dus een rol bij de landelijke, provinciale
en lokale verkiezingen. Dat deze nationale kwestie doorsijpelde naar de regionale verkiezingen werd
geïllustreerd door de affaire rond het kandideren van R.A.H. Courbois die eerder werd beschreven.
Een ander terugkerend thema in de berichten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was de
discussies rondom de proportionele welwillendheid. Wanneer dit principe werd verbroken door
‘Recht voor Allen’ en daaarom werd bekritiseerd, werden kritiekpunten door De Gelderlander
weerlegd. Het feit dat ‘Recht voor Allen’ aan de hand van het principe van proportionele
welwillendheid de liberale kiesvereniging ‘Burgerplicht’ zetels in de raad gunde, werd door de krant
geprezen. Er werd in de berichten van de krant betoogd dat de katholieken in andere steden
benadeeld werden ten aanzien van de vertegenwoordiging in de gemeenteraden. Het feit dat ‘Recht
voor Allen’ niet aan deze tendens meedeed, maar ook andersdenkenden zetels in de raad gunde
werd als prijzenswaardig gekenmerkt. Aan de hand van deze proportionele welwillendheid duidde
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Geubels in zijn onderzoek de relatie tussen de kiesverenigingen niet als vijandig maar als
competitief.147 Het bronnenmateriaal toonde echter dat de toon die werd aangehaald in De
Gelderlander ten aanzien van de kiesvereniging ‘Burgerplicht’ als vijandig betiteld kan worden.
Mede door de discussies omtrent de proportionele welwillendheid werd de toon in De
Gelderlander ten aanzien van de kiesvereniging ‘Burgerplicht’ vijandiger. ‘Burgerplicht’ werd in
meerdere berichten aangevallen vanwege haar leden die lid waren van de Vrijmetselaarsloge. Deze
aanvallen kwamen voort uit het toenemende ultramontaanse karakter van ‘Recht voor Allen’. De
berichtgeving omtrent de verkiezingen die volgens De Gelderlander in het teken stonden van de
Bruno-Feesten in Rome was ook een uiting van een toenemende mate van pausgezindheid. In deze
berichten werden de vrijmetselaars, als grote bedreiging voor het Rooms-Katholicisme, aangevallen.
De toenemende mate van pausgezindheid van ‘Recht voor Allen’ sloot aan bij de ontwikkeling die de
Nederlandse katholieken vanaf 1850 doormaakten. Het ultramontaanse karakter van de katholieken
werd volgens R. de Jong versterkt door het onderwijsmandement van 1868 waarin het bijzonder
onderwijs werd aangeprezen.148
Het principe van proportionele welwillendheid was de aanleiding voor “Politicus” om zijn
brochure te schrijven waarin hij kritiek uitte op het principe. Daarnaast bekritiseerde de schrijver
‘Recht voor Allen’ omdat de kiesvereniging naliet de katholieke kiezers te informeren over politieke
aangelegenheden door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren. Deze bron schetst een beeld over
hoe het contact tussen ‘Recht voor Allen’ en de kiezers werd gevormd. Volgens de kritiek was er dus
een gebrek aan contact tussen de katholieke kiezer en de kiesvereniging. Het is niet uit te sluiten dat
de noodzaak door de kiesvereniging om hun achterban te informeren niet werd gezien, omdat de
kiezers de kandidaten onvoorwaardelijk steunden door hun loyaliteit ten aanzien van de kerk.149
De kranten bleken een arena te zijn voor lokale politici en kiezers om met elkaar in debat te
gaan via ingezonden brieven. Zo werden er door zowel kiezers als politici brieven verstuurd naar de
kranten, waarin zij kritiek of hun genoegen uitten ten aanzien van politieke zaken.
Daarnaast viel dus de propaganda voor ‘Recht voor Allen’ in de verslaggeving op. In
tegenstelling tot de verslaggeving van de PGNC waar het nieuws grotendeels feitelijk werd gebracht,
functioneerde De Gelderlander vrijwel als een partijkrant voor ‘Recht voor Allen’. Dit is te verklaren
door de invloed die hoofdredacteur Jan Berends als polemist op de krant had. Berends was namelijk
tevens actief lid van de kiesvereniging ‘Recht voor Allen’. Hij manifesteerde zich als voorvechter van
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de katholieke emancipatie. Het is niet uit te sluiten dat hij als actief lid van de kiesvereniging, de
standpunten van de kiesvereniging overnam en deze in de krant uiteenzette. Via een indirecte vorm
kwam zo dus ook het contact tussen ‘Recht voor Allen’ en haar kiezers tot stand.

Opkomsten bij de verkiezingen
Het bronnenmateriaal presenteerde dus verschillen in de mate van levendigheid ten aanzien van de
verschillende verkiezingen. In welke mate bepaalde verkiezingen in Nijmegen onder haar
stemgerechtigden leefden, kwam ook naar voren in de opkomstcijfers van de verschillende
verkiezingen. Zo werden er bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1877 543 stemmen
ingediend door Nijmegenaren.150 In deze periode waren er tussen de 1.020 en 1.175 Nijmegenaren
kiesgerechtigd waardoor het opkomstpercentage rond de 50% lag.151
De opkomsten bij de Tweede Kamerverkiezingen voor het kiesdistrict Nijmegen zijn
opgenomen in een database van het Huygens ING.152 Hoewel deze opkomsten gelden voor het
kiesdistrict Nijmegen en niet de stad zelf, geeft deze toch een goed beeld van de opkomsten in
Nijmegen. Allereerst omdat Nijmegen verantwoordelijk was voor ongeveer 40% van het electoraat in
het kiesdistrict. Daarnaast zijn er geen aanleidingen gevonden voor grote afwijkingen in het
stemgedrag van de Nijmeegse kiezers ten opzichte van de omliggende gebieden in het kiesdistrict.
De gemiddelde opkomst van alle Tweede Kamerverkiezingen in deze periode lag op 54%. 153
Dit opkomstpercentage ligt in vergelijking met de opkomsten in Nederland in dezelfde periode vrij
laag. Het algemene opkomstpercentage lag in deze periode namelijk op 64%.154 Dit relatief lage
opkomstpercentage kan verklaard worden door de dominantie van ‘Recht voor Allen’, die geen
ruimte liet aan de liberalen om een overwinning te behalen bij deze verkiezingen. Zodoende is het
niet uit te sluiten dat zowel Nijmeegse liberale als katholieke kiezers geen noodzaak zagen om hun
stem uit te brengen.
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Het bronnenmateriaal presenteerde na de verschillende gemeenteraadsverkiezingen cijfers
ten aanzien van de opkomstpercentages van de gemeenteraadsverkiezingen. Het eerste voorbeeld
was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1881. Bij deze verkiezingen waren er 886 stembiljetten
binnen gekomen.155 Van Nijmegen is bekend dat de stad in 1880 1.175 kiesgerechtigden bezat. Er
mag vanuit gegaan worden dat het aantal stemgerechtigden in 1881 hier dicht tegenaan zat.
Zodoende zou het opkomstpercentage bij deze gemeenteraadsverkiezingen op 75,4 procent zijn
uitgekomen. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1884 werden de opkomsten gepubliceerd. Er
waren 981 biljetten binnen gekomen156 In de periode van 1880 tot 1890 groeide het aantal
Nijmeegse kiesgerechtigden van 1.175 tot 1.987 door de kiesrechtuitbreiding van 1887. Aangezien
deze gemeenteraadsverkiezingen voor de kiesrechtuitbreidingen plaatsvonden mag ervan uit gegaan
worden dat het aantal Nijmeegse kiesgerechtigden in 1884 ongeveer overeenkomt met het aantal
kiesgerechtigden in 1880. De opkomst van deze gemeenteraadsverkiezingen zou dan ongeveer 80
procent zijn. Daarnaast werd er in een brief aan De Gelderlander in 1893 door een anonieme lezer de
opkomstcijfers van de gemeenteraadsverkiezingen in 1889 benoemd. Daarin werd gesteld dat er van
de 1.185 katholieke kiezers, 345 kiezers (29%) hun stem niet hadden uitgebracht. De 729
Protestantse, Joodse en heidense kiezers hadden volgens de schrijver 647 stemmen uitgebracht
omdat er 82 stemmers niet hadden gestemd voor deze verkiezingen.157 Het opkomstpercentage lag
bij deze gemeenteraadsverkiezingen volgens de briefschrijver dus op 77,7 procent.
Deze opkomstpercentages ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen, die met een slag
om de arm werden berekend uit het aanwezige bronnenmateriaal of vermeld werden in het
bronnenmateriaal, schetsen een opkomstpercentage dat veel hoger lag dan bij de verkiezingen voor
de Tweede Kamer en de Provinciale Staten.
In conclusie liet het bronnenmateriaal zien dat het contact tussen ‘Recht voor Allen’ en haar
kiezers via twee vormen tot stand kwam. Ten eerste het contact tussen ‘Recht voor Allen’ en de
Nijmeegse kiezers dat werd geïnitieerd door ‘Recht voor Allen’. Dit contact kwam tot stand door
advertenties in de lokale kranten, uitgedeelde strooibiljetten, de gehouden algemene
ledenvergaderingen en hulp bij het invullen van het biljet van aangifte.
Het beeld dat uit het bronnenmateriaal naar voren kwam ten aanzien van het contact, dat
door ‘Recht voor Allen’ werd geïnitieerd, is ambivalent te noemen. ‘Recht voor Allen’ was actief met
het verzenden van strooibiljetten en het uitdelen van pamfletten rondom de
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gemeenteraadsverkiezingen. Ook werden in de algemene ledenvergaderingen, naast het bespreken
van kandidaturen, ook andere politieke zaken besproken. In dit opzicht oversteeg ‘Recht voor Allen’
het beeld dat in de literatuur werd geschetst over kiesverenigingen die buiten de beraadslagingen
over een kandidaat, een slapend bestaan leidden.158 Desalniettemin bestonden er ook
kiesverenigingen die debatavonden of bijeenkomsten organiseerden waarin toespraken werden
gehouden. Deze bijeenkomsten waren vaak voor iedereen toegankelijk.159 Dit soort bijeenkomsten
werden in het bronnenmateriaal niet vernoemd. Het uitblijven van het organiseren van dit soort
bijeenkomsten werd door de brochure-schrijver “Politicus” bekritiseerd.160 ‘Recht voor Allen’ bleek
dus een gesloten kiesvereniging te zijn. Dit kwam volgens R. de Jong omdat de katholieken in
tegenstelling tot andere partijen niets te winnen hadden bij het organiseren van een debatavond.
Liberale debaters konden misschien wel indruk maken op de katholieke kiezers terwijl kiezers die niet
katholiek waren niet op een katholieke kandidaat zouden stemmen.161 Met andere woorden richtte
‘Recht voor Allen’ het contact dat zij zochten op de eigen katholieke achterban.
Ten tweede werd de electorale cultuur gevormd door de verslaggeving van de lokale kranten.
Hierbij kon De Gelderlander, waar ‘Recht voor Allen’-lid Jan Berends de inhoud bepaalde, gezien
worden als verlengstuk van ‘Recht voor Allen’. De Gelderlander deed verslag in de aanloop naar en na
afloop van de landelijke, provinciale en lokale verkiezingen verslag over de kandidaten die werden
gesteld door de Nijmeegse kiesverenigingen. In de berichten werd de Nijmeegse katholieke kiezers
uitgelegd waarom zij op de kandidaten van ‘Recht voor Allen’ moesten stemmen. Ook na afloop van
de verkiezingen werden er in De Gelderlander berichten geplaatst waarin werd teruggeblikt op de
verkiezingen. De mate van verslaggeving lag bij de gemeenteraadsverkiezingen vele malen hoger
dan bij de provinciale en landelijke verkiezingen. Het is niet uit te sluiten dat de hogere
opkomstcijfers het gevolg waren van de hoge mate van verslaggeving. Daarnaast werd er rondom de
gemeenteraadsverkiezingen een beeld geschetst van een felle strijd tussen de liberale en de
katholieke kiesverenigingen. Uit de verslaggeving van de kranten en de opkomstcijfers leken de
gemeenteraadsverkiezingen bij het Nijmeegse electoraat meer te leven dan de verkiezingen voor de
Provinciale Staten en de Tweede Kamer.
De felle strijd die op lokaal niveau werd gevoerd tussen de katholieke en liberale stromingen
spreekt tot de verbeelding. Waar het liberalisme bij de Tweede Kamerverkiezingen in homogene
katholieke provincies tot een marginale stroming werd gereduceerd, kon er in het katholieke
Nijmegen op lokaal niveau een levendige verkiezingsstrijd ontstaan waarbij het electoraat in relatief
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grote getalen haar stem liet horen. Dit roept de vraag op of er in andere katholieke steden sprake
was van verschillen ten aanzien van de verkiezingen op lokaal niveau en verkiezingen op landelijk
niveau. De digitalisering van historische stukken biedt de historicus hierbij mogelijkheden om op
grotere schaal onderzoek te doen naar de verschillende verkiezingen.
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Inv.nr.1, ‘Reglementen van de R.K. Kiesvereeniging ‘Recht voor Allen’.

o

Inv.nr.2, ‘Notulenboek van de algemene vergadering, 1874-1894’.

o

Inv.nr.3, ‘Notulenboek van de bestuursvergaderingen, 1874-1894’.

o

Inv.nr.4, ‘Staat van het zielental der onderscheidene Godsdienstige
gezindheden in de Gemeente Nijmegen’.
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