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De gemeenteraadsverkiezingen 

van 1919 vormden het eind- en 

beginpunt van een politiek  

veranderingsproces. In Neder-

land werd de plaatselijke 

democratisering voltooid. De 

situatie waarin een kleine elite 

een stad bestuurde, met uit-

sluiting van brede lagen van  

de bevolking, was definitief 

geschiedenis. De eerste jaren 

werd nog naar een nieuw  

evenwicht gezocht.
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mensen als kandidaat naar voren werden geschoven 
en er eindeloze stemrondes nodig waren om een 
zetel te winnen, werden er vanaf het midden van de 
jaren vijftig verenigingen opgericht die geschikte 
kandidaten selecteerden. Hierbij lette men niet op 
politieke stellingname maar op bestuurlijke 
kwaliteiten. 

Deze kiesverenigingen hadden geen duidelijk 
politiek programma, laat staan een vaste achterban. 

Rond 1875 waren er in Amersfoort twee 
kiesverenigingen, de ene liberaal (‘Vooruitgang’), de 
ander van meer conservatieve signatuur 
(‘Amersfoort’). Zo konden de kiezers doorgaans 
kiezen tussen twee kandidaten per zetel. Maar soms 
adviseerden de beide verenigingen het electoraat 
om op dezelfde kandidaat te stemmen! Of stelde de 
conservatieve of liberale vereniging zich achter een 
katholieke kandidaat om die groep kiezers aan zich 
te binden. Ideologische verschillen waren er 
nauwelijks en ook de raadsleden voelden zich niet 
verbonden aan een vereniging. Zij liepen heel 
gemakkelijk van de ene over naar de andere. Zij 
waren immers op persoonlijke titel gekozen door 
het volk en in hun gedachtenwereld was partijstrijd 
verwerpelijk. Ieder raadslid vertegenwoordigde de 
gehele bevolking en besliste over het welzijn van de 
gehele stad. Dit algemeen belang was maatstaf om 
de verschillende deelbelangen die bij een onderwerp 
naar voren kwamen (de ene keer van bijvoorbeeld 
economische, de andere keer van religeuze 
minderheden) eerlijk tegen elkaar af te wegen. Men 
had een afkeer van pressiegroepen die trachten hun 
deelbelang (van de winkelstand, van de katholieken) 
te laten prevaleren boven het algemeen belang. 

Deze politieke constellatie had ook gevolgen 
voor het functioneren van de gemeenteraad. De 
gemeentebestuurders hadden een beperkte 
taakopvatting. Zij hingen de ideologie van de 
nachtwakerstaat aan, die leerde dat de overheid 
alleen moest ingrijpen wanneer het particulier 
initiatief tekort schoot. Dit betekende dat het 
overheidsbeleid zich beperkte tot de zorg voor 
openbare orde en veiligheid. Hiertoe behoorde niet 
alleen het werk van brandweer en politie, maar ook 

de armenzorg, die immers sociale onrust moest 
voorkomen. Verder zag men toe op het onderwijs en 
de gezondheid van de burgers. Daarbij trad 
overigens de overheid alleen op voor zover 
particuliere scholen, gezondheidsinstellingen en 
bedelingsinstanties onvoldoende deden. Talloze 
ingrijpende kwesties die buiten dit takenpakket 
vielen, werden terzijde geschoven en overgelaten 
aan het ‘vrije spel der maatschappelijke krachten’. 

De gemeenteraad gedroeg zich als een 
kruidenier die op zijn winkel paste; de raad was geen 
forum waarin grote, ideologisch geladen 
perspectieven voor de stad werden bediscussieerd. 
Op de agenda stonden vooral praktische 
onderwerpen als het innen van belastingen, de 
benoemingen van stedelijke commissies, de 
aanstelling van onderwijzers op de openbare 
scholen. En uiteraard putte men zich uit in 
lobbywerk: regelmatig ging een schrijven naar het 
provinciebestuur in Utrecht of de rijksoverheid in 
Den Haag om de belangen van Amersfoort over het 
voetlicht te brengen wanneer er beslissingen 
genomen moesten worden over bijvoorbeeld de 
aanleg van spoorlijnen of de vestiging van 
garnizoenen.
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De gemeenteraadsverkiezingen in 
de 19e eeuw

Tot 1919 was het kiesstelsel gebaseerd op het 
principe van winner-takes-it-all. Voor elke zetel was 
een meerderheid van stemmen nodig, zonodig via 
herstemmingen. Wanneer er bijvoorbeeld voor drie 
raadszetels verkiezingen werden uitgeschreven, 
bracht elke kiezer drie stemmen uit, voor elke zetel 
één. De stemmen die op de verliezende kandidaat 
werden uitgebracht, gingen verloren. Door dit 
systeem was het in theorie mogelijk dat één 
vereniging of partij alle zetels binnenhaalde. 
Minderheden kwamen moeilijk aan bod; zij konden 
alleen door coalitievorming zetels winnen.1

In 1890 telde de Amersfoortse gemeenteraad 14 
zetels. Elk raadslid werd voor zes jaar gekozen en 
elke twee jaar trad in principe een derde van de 
raadsleden af (in Amersfoort kwamen rond 1890 na 
telkens twee jaar vijf, vijf en vier zetels vrij). 
Bovendien werden nieuwe verkiezingen 
uitgeschreven wanneer een raadslid bedankte 
wegens ziekte of verhuizing, of wanneer hij overleed. 
Verkiezingen volgden elkaar dus snel op. Maar 
verkiezingsmoeheid bleef veelal uit. De gemiddelde 
opkomst bij de verkiezingen was heel redelijk. In 
Amersfoort schommelde de opkomst tussen 40 en 
75% van de kiesgerechtigden, een even hoog 
percentage als tegenwoordig.

Desondanks was van verkiezingskoorts door die 
snelle opeenvolging van verkiezingen meestal geen 
sprake. De kiezers gingen uit van het adagium: ‘laat 
zitten wie zit’, omdat het onbeleefd werd gevonden 
zittende raadsleden weg te stemmen. Alleen bij 
aftreden van een raadslid wegens ziekte of bedanken 
werden soms de messen geslepen en ontstond er 
iets van een verkiezingsstrijd (met daarbij dus een 
opkomst die richting de 75% ging).2 Maar zelfs in dat 
geval kwamen er weinig echte twistpunten aan het 
licht.

Partijpolitieke tegenstellingen waren lange tijd 
onbekend. De kiezers brachten hun stem uit op 
individuele kandidaten. In de eerste helft van de 19e 
eeuw waren er zelfs nog geen kandidatenlijsten; de 
kiezer kon op zijn stembiljet een willekeurige naam 
invullen. Om te voorkomen dat er honderden 

1 H. Buiter, en F. Vogelzang, ‘Gemeentepolitiek en provinci-
aal bestuur’, in: Geschiedenis van de provincie Utrecht, vanaf 
1780 (Utrecht, 1997) 368.   2 Buiter en Vogelzang, ‘Gemeen-
tepolitiek en provinciaal bestuur’, 364.   3 Ibidem, 368.   
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Verkiezingsstrijd omstreeks 1880. De kiezers wordt 
beleefd verzocht op de aanbevolen heren te stemmen.
Nieuwe Amersfoortsche Courant, 13 juli 1881.3

Oproep om te gaan stemmen voor de gemeenteraad.
Amersfoortsche Courant 12-7-1897.
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6 Ibidem, 363-364.   7 Amersfoortsche Courant (AC) 24-1-
1887 en Nieuwe Amersfoortsche Courant (NAC) 22-1-1887.   
8 Amersfoortsch Dagblad De Eemlander (ADDE), 7-4-1894.   

4 G.J.A. Raven, Het stadsbestuur, Amersfoort zoals het was 5 
(Zwolle, 1996) 103.   5 Buiter en Vogelzang, ‘Gemeente-
politiek en provinciaal bestuur’, 363.   

letterlijk voor eigen parochie, van een debat was 
geen sprake: herhaaldelijk en met warmte werd de 
begaafde spreker door het auditorium toegejuicht.7 

Na de grondwetswijziging van 1887 werd de 
kiesrechtkwestie een hot item in de Amersfoortse 
kranten. Het debat in het parlement werd met veel 
belangstelling gevolgd, evenals de diverse 
manifestaties en bijeenkomsten in Amsterdam en 
Den Haag. Maar daar bleef het bij. Van een 
plaatselijke strijd was (nog) geen sprake; er waren 
nauwelijks openbare bijeenkomsten, er werden geen 
handtekeningenlijsten naar Den Haag gezonden. 
Het strijdperk van de landelijke politiek lag op grote 
afstand van Amersfoort; waarom die strijd dan in de 
stad uitvechten? Alleen in 1894 werd er ter 
gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen een 
grote kiesrechtmanifestatie georganiseerd. Tal van 
landelijke kopstukken verschenen, zoals de 
antirevolutionair Th. Heemskerk, de vrijzinnig- 
democraat (en oud-Amersfoorter) Carel Gerritsen 
en de socialist P.J. Troelstra. Amicitia was afgeladen 
met liefst 600 toeschouwers.8 Een duidelijk signaal 
dat er in de keistad wel degelijk belangstelling 
bestond voor de kiesrechtstrijd.

De Amersfoorste lezer kon in zijn krant alle 
verwikkelingen op de voet volgen, maar kwam dus 
zelf niet in beweging. Opvallend was ook de 
overwegend neutrale toon in de kranten. Verslagen 
van bijeenkomsten van partijen werden keurig 
afgedrukt, zonder commentaar. Eventuele politieke 
boodschappen waren gereserveerd voor het 
redactioneel commentaar, maar ook op die plek 
zochten de diverse Amersfoortse kranten naar een 
genuanceerd standpunt; men waakte voor al te 
boude uitspraken die de gerespecteerde burgerij 
voor het hoofd stootte. De Amersfoortse Courant 
bediende het conservatieve deel van de stad en 
keerde zich tegen het algemeen kiesrecht, dat als 
‘alleenheerschappij der lagere standen’9 werd 
betiteld. Daartegenover stond de Nieuwe 
Amersfoortsche Courant die begin jaren 1890 
duidelijk sympathie had voor een forse uitbreiding 
van het kiesrecht en zich achter het wetsvoorstel 

onderwijzers) of ‘spaarkiezers’ (mensen met een 
bedrag op de spaarbank). Het aantal kiesgerechtig-
den voor de Tweede Kamer nam langzaam toe van 
ca. 5% van de Amersfoortse bevolking naar ruim 
15%. Algemeen mannenkies recht leek slechts een 
kwestie van tijd.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen veranderde 
er overigens na 1887 weinig: de census (de minimale 
belastingaanslag die stemrecht gaf) bleef lange tijd 
gehandhaafd op ƒ15. Toch nam het aantal 
stemgerechtigden voor de gemeenteraad langzaam 
toe, tot ongeveer 12% van de Amersfoortse 
bevolking. De economie groeide en daardoor 
voldeed een toenemend aantal mensen aan de 
gestelde criteria. Het electoraat verbreedde zich: 
bestond het aanvankelijk vooral uit adel, land- en 
fabriekseigenaren, hogere ambtenaren en vrije 
beroepen, na 1887 werd ook de kleinere burgerij 
(bijvoorbeeld winkeliers) en een selectie uit de 
arbeidersklasse tot de stemhokjes toegelaten. 
Slechts één groep bleef principeel uitgesloten van 
het kiesrecht: vrouwen.6

De kiesrechtstrijd in Amersfoort
De kiesrechtstrijd was vooral een landelijke kwestie 
die in Den Haag en Amsterdam werd uitgevochten. 
Grote manifestaties die een appel deden op de 
volksvertegenwoordiging of de publieke opinie, 
daarvoor leverden de residentie of de hoofdstad de 
podia. In het provinciestadje Amersfoort bleef het 
lange tijd oorverdovend stil. Geen 
protestbijeenkomsten, zelfs geen avonden met 
debat. De plaatselijke burgerij merkte van de 
kiesrechtstrijd alleen iets dankzij de krant. Vanaf 
ongeveer 1880 pleitte vooral de progressief-liberale 
Nieuwe Amersfoortsche Courant voor uitbreiding 
van het kiesrecht. De deftig-liberale Amersfoortsche 
Courant huldigde een ietwat conservatiever 
standpunt. Voor zover bekend vond de allereerste 
kiesrechtbijeenkomst in Amersfoort plaats op 21 
januari 1887, aan de vooravond van de stemming in 
de Tweede Kamer over de grondwetswijziging 
waarbij het ‘geschiktheidsartikel’ in de constitutie 
werd opgenomen. In de Sint- Aechtenkapel 
verkondigde die avond de katholieke voorman 
Herman Schaepman zijn standpunten. Hij preekte 

‘volwaardig burger’ en mocht men stemmen. In 1887 
werd dit zogenaamde censuskiesrecht aanmerkelijk 
versoepeld, althans voor de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Niet alleen werd het benodigde 
belastbaar inkomen verlaagd, ook werden nieuwe 
groepen die de census niet haalden toch het 
kiesrecht in het vooruitzicht gesteld op basis van 
hun ‘geschiktheid’. Maar dit vage ‘geschiktheids-
artikel’ dat aan de kiesrechtkwestie een einde zou 
moeten maken, leidde juist de heftigste periode van 
(landelijke) kiesrechtstrijd in. Want wie was er 
geschikt om het parlement te kiezen? De 
confessionele partijen meenden dat alleen 
‘huismannen’ of gezinshoofden daarvoor in 
aanmerking kwamen. Vrijzinnig-democraten en 
liberalen meenden dat ook andere groepen daarvoor 
in aanmerking kwamen. Minister Tak van Poortvliet 
kwam als eerste met een radicaal voorstel. Hij wilde 
het kiesrecht toekennen aan iedereen die in eigen 
onderhoud kon voorzien en kon lezen en schrijven. 
Dit voorstel sneuvelde echter in 1894 als veel te 
radicaal, waarna een nieuw kabinet in 1896 de 
Kieswet van minister Van Houten door het 
parlement loodste. 

Deze wet ging aanzienlijk minder ver, maar rekte 
desalniettemin het vage begrip ‘geschiktheid’ 
aanzienlijk op. Nieuwe criteria als opleiding, bezit en 
huurwaarde van het huis werden aan de wet 
toegevoegd.5 Dat resulteerde in nieuwe kiezers-
groepen zoals ‘examenkiezers’ (mensen met een 
diploma maar met een laag inkomen, zoals 

Vergeleken met de huidige toestand, waar de 
lokale media (de kranten, de sociale media) de 
vergaderingen volgen, wethouders hun beleid 
uitleggen en het publiek op de tribune de debatten 
volgt, werd de situatie rond 1890 gekenmerkt door 
weinig openheid van zaken. Wie op de publieke 
tribune plaatsnam, kon niets van de vergadering 
volgen, omdat dikke gordijnen het zicht op de 
raadszaal benamen. Toen de journalist P.J. Frederiks 
van Cleeff van de Amersfoortsche Courant vroeg om 
vooraf de raadsstukken in te zien, werd hem dat 
geweigerd.4 Daarbij kwam dat de meeste raads-
besluiten al waren voorgekookt in commissies, die 
niet voor het publiek toegankelijk waren. Te veel 
openbaarheid vond men namelijk onwenselijk. 
Wanneer raadsleden voortdurend op de vingers 
werden gekeken, konden belangengroepen trachten 
invloed uit te oefenen op het stemgedrag van 
individuele raadsleden. Het algemeen belang kwam 
daardoor in het geding. Maar in deze handelwijze is 
ook een elitair standpunt herkenbaar: men was van 
mening dat de grote meerderheid van het volk niet 
bekwaam was om zich met het bestuur te bemoeien; 
het ‘gemeen’ had geen kiesrecht en dat was maar 
goed ook. Zo was de Amersfoortse gemeenteraad 
een genoeglijk samenzijn van deftige heren.

De landelijke kiesrechtstrijd
Toch vonden er veranderingen plaats. In de loop van 
de 19e eeuw klopten steeds meer kiezers op de 
deuren van de stemlokalen. In 1848 was het 
stemrecht beperkt tot die (mannelijke) kiezers, die 
volgens hun belastingaangifte over een voldoende 
inkomen beschikten. Alleen in dat geval was men 

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1894 verscheen deze oproep om burgemeester 
Schimmelpenninck in de Tweede Kamer te helpen. De burgemeester behoorde in het kiesrechtdebat 
tot de behoudend-liberale richting, die het voorstal Tak van Poortvliet niet kon steunen.
Nieuwe Amersfoortsche Courant 4-4-1894.



geleid door Aletta Jacobs. De oproep om lid van de 
vereniging te worden werd in de Nieuwe 
Amersfoortsche Courant geplaatst, maar daar werd – 
anders dan gebruikelijk – een zuur commentaar aan 
toegevoegd: onderstaande circulaire, ons ter plaatsing 
gezonden, willen wij, daar het verzoek van dames 
uitgaat (en dus aansloot bij het lezerspubliek van de 
krant, AS) een plaatsje niet weigeren, ofschoon wij met 
den inhoud volstrekt niet medegaan.”16 Het was even 
wennen, maar al spoedig kwam er meer begrip. In 
een artikel in de Amersfoortsche Courant van 8 juli 
1895 – deze krant had zich een jaar eerder van 
commentaar onthouden – werd al gesproken van een 
‘brandend vraagstuk’ en ofschoon de redacteur een 
term als ‘zwakke geslacht’ gebruikte, stelde de krant 
zich neutraal op: men informeerde het Amersfoortse 
publiek, zonder te (ver)oordelen. ‘De strijd voor het 
vrouwenkiesrecht was niet meer te negeren. Dan kun 
je wel je hakken in het zand zetten, maar vroeg of laat 
zal het er ook in Nederland van komen.’ Dat was 
ongeveer de achterliggende stemming in het artikel. 
In progressief-liberale of vrijzinnig-democratische 
kringen werd het onderwerp dan ook spoedig 
overgenomen, ook in Amersfoort. Zo sprak op 10 mei 
1900 Aletta Jacobs in een bijeenkomst van de 
vrijzinnige kiesvereniging ‘Eendracht’ en schaarde de 
vergadering zich in grote meerderheid achter de eis 
voor vrouwenkiesrecht.

De lokale strijd voor het vrouwenkiesrecht kwam 
vanaf 1908 in een stroomversnelling terecht. Uit de 
VVVK had zich enkele jaren eerder een tweede 
organisatie afgesplitst, de Nederlandse Bond voor 
Vrouwenkiesrecht.17 De dames van de bond vonden 
de vereniging te radicaal en militant; zo wezen zij 
“wanordelijke of gewelddadige middelen (op de 
wijze der Engelse suffragettes)” resoluut af.18 In mei 
1908 richtten enkele dames na een lezing een 
plaatselijke afdeling van de bond op en mevrouw 
R.G. Rijkens uit Amersfoort (haar echtgenoot was 
van 1911-1916 lokaal wethouder) nam zelfs zitting in 
het hoofdbestuur van de bond. De afdeling 
organiseerde in de volgende jaren verschillende 
openbare bijeenkomsten en gaf daarmee het 
startsein voor de plaatselijke vrouwenkiesrecht-
beweging.19 

18 Amersfoortsch Dagblad 3-5-1909.   19 Zie onder andere DEL 
1-4-1909 en 24-11-1911, AC 7-1-1911, NAC 21-10-1911 en.  
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van Tak van Poortvliet schaarde. De kranten waren 
betrokken, maar het bleef allemaal gemoedelijk en 
beschaafd. Met uitzondering van de nieuwe (in 1890 
opgerichte) Eembode, de stem van het katholieke 
volksdeel, die vinniger te werk ging. Vooral de 
socialistische roep om algemeen kiesrecht werd fel 
bestreden; de krant aarzelde niet om de angst voor 
onrust en gewelddadigheden aan te wakkeren. Een 
overwinning hunner (socialistische, AS) partij zal 
met gebrul en rumoer worden ruchtbaar gemaakt. Een 
nederlaag daarentegen zal op de overwinnaars 
worden gewroken, dat staat vast en zeker.10

Pas omsteeks 1910 breidde de lokale 
kiesrechtbeweging zich meer en meer uit en 
bereikte ook de verschillende zaaltjes in de stad.  
De strijd om het algemeen kiesrecht werd in 
Amersfoort vooral gedragen door de plaatselijke 
afdeling van de Vrijzinnig-Democratische Bond 
(VDB), de vrijzinnige kiesvereniging ‘Eendracht’.  
De plaatselijke afdeling organiseerde regelmatig 
bijeenkomsten, waarin de kiesrechteis werd 
bevestigd. 

Ook de lokale socialistische organisaties 
kwamen in beweging. In 1902 nam de plaatselijke 
afdeling van de Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij (SDAP) de eis van het algemeen 
kiesrecht over en in 1904 werd een plaatselijk 
‘Comité voor algemeen kiesrecht’ opgericht door de 
lokale afdelingen van de SDAP en van de Algemeen 
Nederlandsche Timmerlieden Bond.11 Het Comité 
liet weinig van zich spreken; bovendien maakte de 
kiesrechteis lange tijd onderdeel uit van een veel 
breder wensenpakket, waarin de eis voor algemeen 
kiesrecht lange tijd ondersneeuwde. Pas in 1910 
kreeg kiesrechteis alle prioriteit binnen de landelijke 
SDAP.12 De volgende jaren stonden in het teken van 
het zogenaamde volkspetitionnement, een grote 
handtekeningenactie, en de befaamde Rode 
Dinsdagen, waarbij op Prinsjesdag 1911 en 1912 grote 

kiesrechtdemonstraties door Den Haag trokken.  
De lokale afdeling volgde deze koerswijziging op de 
voet. Op een eerste grote kiesrechtbijeenkomst in 
Amsterdam (september 1910) gaven de 
Amersfoortse SDAP-afdeling en verschillende lokale 
vakverenigingen van het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen (NVV) acte de présence.13 Kort 
daarna volgden twee openbare bijeenkomsten in de 
stad en werd er een nieuw actiecomité gevormd 
waarbij zich tien organisaties aansloten met 282 
leden. Het comité verzamelde in Amersfoort 
ongeveer 1.400 à 1.500 handtekeningen voor het 
volkspetionnement14 en organiseerde telkens aan de 
vooravond van de Rode Dinsdagen een bijeenkomst. 
Uit de krant weten we dat in 1912 sprake was van een 
‘goed gevulde zaal’ en er bovendien zeventig 
mensen uit Amersfoort naar Den Haag afreisden om 
deel te nemen aan de demonstratiemars.15 

De lokale strijd om het 
vrouwenkiesrecht

Terwijl de strijd om het ‘huismannen’- of algemeen 
mannenkiesrecht vooral in Den Haag en Amsterdam 
werd uitgevochten, liet de actie voor het vrouwen-
kiesrecht zich in veel meer plaatsen in Nederland 
opmerken. Vrouwenorganisaties trokken regelmatig 
het land in om hun standpunten over het voetlicht 
te brengen. Natuurlijk, Den Haag en Amsterdam 
vormden dikwijls het middelpunt van de 
verschillende vrouwenacties, maar het besef dat er 
veel te winnen was met draagvlak in ‘de provincie’ 
lokte veel vooraanstaande feministes naar kleine 
zaaltjes overal in het land. Zo ook in Amersfoort, 
waar het onderwerp na 1908 regelmatig volle zalen 
trok. 

Het debat over het vrouwenkiesrecht ging in 
Nederland goeddeels van start in 1894 dankzij de 
oprichting van de Vereeniging voor Vrouwenkies-
recht (VVVK), een organisatie die jarenlang werd 

9 AC 22-5-1893.   10 De Eembode (DEB) 6-8-1892.   11 De 
Eemlander (DEL) 10-8-1904.   12 T. van der Meer, S. van 
Schuppen en S. Veen, De SDAP en de kiesrechtstrijd. De 
ontwikkeling van de Nederlandse sociaal-democratie 1894-1913 
(Amsterdam, 1981) 120 e.v.   13 DEL 6-9-1910.   14 ADDE 
24-2-1914.   15 AC 17-9-1912.   16 NAC 18-4-1894. Ook in de 
AC 19-4-1894 werd de oproep geplaatst, zonder commen-
taar. Hield de Amersfoortsche Courant - normaal gesproken 

een wat behoudender krant - ten opzichte van het vrouwen-
kiesrecht er een progressieve opvatting op na, of onthield de 
redactie zich van commentaar uit gemakzucht of gebrek aan 
inspiratie?   17 W.H. Posthumus-Van der Goot en A. de Waal 
(eds.), Van moeder op dochter. De maatschappelijke positie 
van de vrouw in Nederland vanaf de franse tijd (Nijmegen, 
1981) 142-144.   
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Het begin van de strijd om het vrouwenkiesrecht  
in Amersfoort.
AC 2-5-1908.

Aletta Jacobs komt naar Amersfoort. Met voordrachten 
door een freule.
De Eemlander 4-4-1910.
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1850-1925 met een nadruk op ontwikkelingen op lokaal niveau” 
(Verslag Historisch Seminarium Universiteit Amsterdam, 
z.j.) 32.   27 G. Wilkens en M. Windhorst, Zedeloze vertonin-
gen op het feest der losbandigheid, verwikkelingen rond de 
Amersfoortse kermis. Verslag voor de doctoraalwerkgroep 
‘Volkscultuur’ (Rijksuniversiteit Utrecht, april 1987) en J.B. 
Hurenkamp, Kermis en verzuiling te Amersfoort 1890-1922 
(doct. scr. VU Amsterdam, 1985).   

24 P.F.Maas, Sociaal-democratische gemeentepolitiek 1894-
1929 (’s-Gravenhage, 1985) 22-28.   25 Over de beide broers 
zie: J.G. Smit, ‘Gerritsen & Zonen, in graan en politiek’, in: 
Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 
2001, II (Amersfoort, 2001) 76-108.   26 N. Bakker, Verzuiling 
en verenigingsleven in Amersfoort 1850-1925. Verslag van een 
oriënterend onderzoek in het kader van het onderzoeksproject 
“Ontstaan en ontwikkeling van de Verzuiling in Nederland 

22 ADDE 9-6-1913. Helaas is er geen verslag van de tocht 
teruggevonden. Mogelijk is de tocht dus niet doorgegaan.   
23 NAC 7-2-1914, uitleg over het petitionnement in ADDE 
11-2-1914 en ADDE 28-3-1914. Lokale manifestaties onder 
andere in ADDE 28-2-1914 en ADDE 2-3-1914.   

20 DEL 13-1-1910.  21 Ibidem 15-2-1910, verslag van de bijeen-
komst in DEL 19-2-1910. Voor andere bijeenkomsten zie: DEL 
5-3-1910, 8-4-2010, 16-6-1910, 20-10-1910, 7-3-1911 en 4-11-1911, 
NAC 19-10-1912, ADDE 22-1-1913, AC 18-3-1913, NAC 26-11-1913, 
ADDE 26-1-1914, AC 20-4-1915, AC 11-1-1916 en AC 9-11-1916.   

ten. Zij introduceerden een nieuw thema: de 
overheid als ondernemer. De gemeente zou in geval 
van een monopolistische marktsituatie de 
monopolist moeten onteigenen en voor eigen 
rekening het bedrijf moeten exploiteren. De winsten 
uit deze gemeentebedrijven (zoals de gasfabriek en 
de waterleiding) konden ingezet worden voor 
sociaal beleid, zoals werklozen- en gezondheidszorg. 

Ter rechterzijde organiseerden zich de 
confessionelen. Al in de jaren tachtig kon men 
raadsleden aanduiden, die antirevolutionaire of 
katholieke standpunten innamen. In de jaren 1890 
vonden zij onderdak in zelfstandige kies-
verenigingen.26 Aanvankelijk dwong de 
emancipatiegedachte de verenigingen tot een min-
of-meer progressief standpunt, bedoeld om het 
electoraat los te weken uit het diffuse liberaal-
conservatieve volksdeel. Was dit eenmaal gebeurd, 
dan bekeerden de kiesverenigingen zich tot 
behoudender programma’s, met behoud van het 
emancipatorische streven. De Rooms-Katholieke 
kiesvereniging die aanvankelijk onder de radicale 
leuze ‘Recht voor Allen’ optrad, werd in 1894 
omgezet in ‘Recht en Orde’. Ook de Anti-
Revolutionaire Kiesvereniging ‘Nederland en 
Oranje’, heropgericht in 1895, richtte zich vooral op 
brave, hardwerkende en gereformeerde 
gezinshoofden. De tweede kiesvereniging voor het 
orthodox protestants-christelijke volksdeel, de 
Christelijk Historische Kiesvereniging, werd in 1909 
opgericht met 30 leden, maar leidde tot 1919 een 
kwijnend bestaan.

De confessionele programma’s beschreven de 
maatschappelijke problemen minder als 
economische verschijnselen, maar vooral als morele 
kwesties. De nadruk lag op onderwerpen als de 
kermis en de prostitutie. De liberale overheid 
controleerden de ‘huizen van ontucht’ – aan de 

de meningen. Radicalen of vrijzinnig-democraten, 
confessionelen en sociaaldemocraten formuleerden 
eigen antwoorden. En daarmee legden zij de basis 
voor de gemeentelijke politiek in de 20e eeuw.

Een politieke stroming verdween geleidelijk van 
het politieke toneel: het conservatisme. De 
conservatieve kiesvereniging Amersfoort werd in 
1909 ontbonden. Voor zich conservatief noemende 
groeperingen was geen plaats meer in de 
gemeentepolitiek. De oude liberalen, die lange tijd 
hun dominante positie wisten te handhaven, 
schoven echter in behoudende richting op. 
Tekenend was hun naamsverandering: ‘Vooruitgang’ 
werd in 1897 omgezet in ‘Eendracht’. Deze sloot zich 
aan de Liberale Unie. Daarnaast bezette rond de 
Eerste Wereldoorlog de ‘Gemengde Kiesvereniging 
Amersfoorts Belang’, eveneens van conservatief-
liberale signatuur, enkele zetels in de gemeenteraad.

Van de nieuwe hemelbestormers werkten de 
radicalen als eerste een gemeentelijk programma 
uit.24 De graanhandelaar Carel Gerritsen was hun 
eerste aanvoerder, maar zijn optreden was 
kortstondig: Gerritsen vertrok al in 1886 uit 
Amersfoort. 

Zijn radicale gedachtengoed vond echter 
onderdak bij de plaatselijke afdeling (1902) van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond en bij de Vrijzinnig-
Democratische Kiesvereniging ‘Gemeentebelang’, 
opgericht in 1909. Leidende figuur in 
‘Gemeentebelang’ was David Gerritsen, de jongere 
broer van Carel. Hij was – met een korte 
onderbreking in 1903-04 – lid van de gemeenteraad 
van 1894 tot zijn dood in 1916.25

Deze radicalen of vrijzinnig-democraten eisten 
vanaf de jaren 1880 een actieve overheid, die het 
marktfalen corrigeerde. De overheid moest 
ingrijpen in situaties waarin minder draagkrachtigen 
van noodzakelijke voorzieningen werden uitgeslo-

Een van de hoogtepunten van de vrouwenstrijd 
in Nederland was het volkspetionnement ‘tot 
verkrijging van grondwettelijke gelijkstelling van 
man en vrouw’, dat in 1914 van start ging en in 1916 
met een grote demonstratie in Den Haag werd 
afgesloten. De plaatselijke afdeling sloot zich bij de 
actie aan en organiseerde diverse avonden. Helaas is 
vooralsnog niet bekend hoeveel handtekeningen in 
Amersfoort werden opgehaald.23

Politieke partijen ontstaan
De kiesrechtkwestie was van grote betekenis voor 
het ontstaan van de landelijke politieke partijen. 
Maar op lokaal niveau was het kiesrecht veel minder 
belangrijk. Heel andere thema’s maakten een einde 
aan het monopolie van de ‘deftige heren’ die sinds 
1848 het pluche bezetten. Maatschappelijke 
problemen – van dronkenschap tot slechte 
huisvesting – werden niet langer geaccepteerd. Men 
beruste niet langer in een ‘nachtwakerstaat’, die 
hoopte dat het particulier initiatief de problemen 
zou oplossen. Maar over het hoe en wanneer de 
problemen aangepakt moesten worden, verschilden 

Eind 1909 werd ook een plaatselijke afdeling van 
de VVVK opgericht. Weldra telde de afdeling 32 
leden.20 Zij nam al snel het stokje van de Bond over 
en bleek veel actiever. Regelmatig werden 
bijeenkomsten georganiseerd, met een gemengd 
karakter. Aan de ene kant waren de avondjes 
strijdvaardige manifestaties met stevige toespraken, 
strijdliederen en politiek cabaret (‘éénakters’), maar 
aan de andere kant waren ook brave burgerlijke 
verschijnselen te zien: bijna elke avond werd 
gesproken over het schenken van thee en het 
uitdelen van meegebrachte ‘vrouwen-
kiesrechtkoekjes’, terwijl toneelstukjes en een 
optreden van een zangeres steevast op het 
programma stonden.21 

Opvallend en tekenend voor de sociale status 
van de afdeling was de propagandatocht die de 
Amersfoortse VVVK in 1913 organiseerde, waarbij de 
dames per auto door de provincie trokken.22 

Voor Amersfoort ongetwijfeld een novum. 

Een autotocht door de provincie.
AD/De Eemlander 9-6-1913.

Carel Victor 
Gerritsen,  
ca. 1880.
Archief Eemland,  
AFT005002633.
Fotograaf onbekend.



Westsingel en op de Kamp zaten beruchte bordelen 
– om zo de verspreiding van geslachtsziekten in de 
hand te houden, vooral onder de soldaten van het 
plaatselijk garnizoen. De confessionelen 
daarentegen vonden dat de overheid met dit beleid 
deze gruwel erkende en eisten een regelrecht 
verbod (wat er uiteindelijk ook kwam). De 
kermiskwestie plaatste de Anti-Revolutionaire Partij 
(ARP) tegenover de katholieken en liberalen. De 
ARP, gesteund door de hervormde kerkenraad, 
ageerde fel tegen de kermis omdat deze in hun ogen 
gepaard ging met zedeloos vermaak, openbare 
dronkenschap, agressie en verkwisting. De 
katholieken zagen echter geen reden het volksfeest 
te verbieden en zij werden gesteund door de 
middenstand die met de kermis topdagen beleefde. 
Het gemeentebestuur was geen voorstander van de 
kermis, maar kon de staangelden goed gebruiken als 
aanvulling op de gemeentekas. De kwestie sleepte 
zich voort tot de Eerste Wereldoorlog. Vanwege de 
oorlogsomstandigheden werd de kermis in 1914 
afgelast, waarna ze geruisloos werd afgeschaft.27 

De oude elite wist zich dus in de jaren 1890-1919 
goeddeels te handhaven, maar nieuwe stromingen 
zorgden voor nieuwe geluiden in de gemeenteraad. 
Alleen de sociaal-democratische arbeider bleef 
lange tijd verstoken van een vertegenwoordiger. 
Toch ging de ‘sociale quaestie’, de opkomst van de 
arbeidersbeweging en het socialisme, niet aan 
Amersfoort voorbij. Burgemeester Van Asch van 
Wijck – van protestants-christelijke huize – gaf 
regelmatig blijk van sociale betrokkenheid en 
trachtte door de oprichting van een vakorganisatie 
de socialisten het gras voor de voeten weg te 
maaien. De nationale veiligheid kwam immers in 
gevaar, wanneer een “geest van opstandigheid” zich 
in de kazernestad Amersfoort zou verspreiden. De 
oprichting in 1894 van een plaatselijke afdeling van 
de socialistische partij werd dan ook met argusogen 
gevolgd. Met opluchting zag men echter de 
beweging bijna even snel verdwijnen als ze was 
opgekomen. P.J. Troelstra beschreef deze 

geschiedenis in zijn memoires. Zijn broer Dirk had 
zich kort voor zijn huwelijk als agent van de 
“Baanbreker” (de socialistische krant, AS) in 
Amersfoort geïnstalleerd, waar hij spoedig een groep 
arbeiders om zich verzamelde. Een paar weken na zijn 
trouwen zag Dirk, die een goed zwemmer was, een 
jongen in het water vallen; hij sprong hem na en redde 
hem het leven, maar voor zijn gezondheid was het 
funest. Het duurde niet lang of hij gaf bloed op een 
reeds in Januari 1895 moest hij zijn werk en zijn huisje 
in Amersfoort verlaten.28 Pas vijf jaar later, in 1899, 
werd de SDAP-afdeling heropgericht. 

Ook electoraal was het socialisme in 
Amersfoort lange tijd een marginaal verschijnsel. 
Naar de oorzaak hiervan is het gissen: was er een 
verband met het geringe aantal industrie-arbeiders 
in de stad? Of speelden de alom aanwezige 
militairen een doorslaggevende rol? Hoe het ook zij, 
anno 1907 waren er al in 54 gemeenten in Nederland 
sociaaldemocratische raadsleden, maar Amersfoort 
moest tot 1915 wachten tot de SDAP in de raad 
kwam. Daarbij won de winkelier Jan Hofland zijn 
zetel niet op eigen kracht, maar dankzij een actie 
van David Gerritsen. Vanwege de oorlogsomstandig-
heden – de Eerste Wereldoorlog was bezig – was er 
in politiek Amersfoort stilzwijgend afgesproken de 
partijstrijd bij verkiezingen achterwege te laten 
behalve wanneer er gevaar dreigt dat de bestaande 
partijverhouding in de Raad gewijzigd gaat worden 
door ’t binnenloodsen van een socialist.29 Toen in 1915 
een liberale zetel vacant kwam, leek de tussentijdse 
verkiezing tussen een liberaal en een vrijzinnig-
democraat te gaan. David Gerritsen riep echter zijn 
vrijzinnig-democratische kiezers op om op de 
socialistische kandidaat te stemmen. De katholieken 
en protestanten, die geen kandidaat naar voren 
hadden geschoven, waren vervolgens te laat om zelf 
nog met een kandidaat op de proppen te komen. De 
confessionele kiezers bleven dan ook massaal thuis 
en Hofland haalde (net) voldoende stemmen voor 
een zetel.30

28 Zie onder andere P.J. Troelstra, Gedenkschriften. Tweede 
deel. Groei (derde druk, Amsterdam, 1933). 90-91 en  
P. Schrage, ‘Arbeiders, waar zit gij toch als er over uwe 

belangen gesproken wordt’, in: AC 5-1-1984.    
29 DEB 22-1-1915.   30 Zie AC 26-1-1915 e.v., DEB 15-1-1915 e.v.   
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Dirk Troelstra met zijn verloofde Sylvie Sidonie de Vries, 1894. 
Overgenomen uit: P.J. Troelstra, Gedenkschriften. Tweede deel. Groei (3e dr. 1933), 
tegenover p. 144.
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33 NAC 17-5-1919.   34 AC 22-5-1919. 35 DEB 10-4-1923.    
36 Ibidem, 15-5-1923.   

telijke ordening. Van plannen komen plannen (Utrecht/
Antwerpen, 1986) 49.   32 DEB 13-5-1919.   

31 Archief Eemland (AE), Archief Secretarie 1811-1945, inv. 
nr. 4120. De mogelijkheid daartoe was bij de Huurwet van 
1917 geschapen: H. van der Cammen en L.A. de Klerk, Ruim-

links, voor de niet-confessionele partijen: liberalen 
en socialisten verwierven elf zetels tegen acht voor 
rechts, voor de confessionele partijen (zie tabel met 
raadszetels op p. …..). Ter vergelijking: bij de 
landelijke Tweede Kamerverkiezingen in 1918 
behaalde rechts (de RKSP, ARP en CHU) een krappe 
meerderheid van vijftig zetels tegen veertig zetels 
voor links (de SDAP en de vier liberale partijen, tien 
zetels gingen naar allerlei splinterpartijen).

In 1923 werd de verkiezingscampagne vooral 
vanuit katholieke zijde steviger ingezet. De 
Eembode maakte de tegenstelling rechts-links inzet 
van de verkiezingen. Wanneer de Roomsche 
Kiesgerechtigden allen trouw hun plicht doen, kunnen 
er acht Katholieke Raadsleden worden gekozen. En 
wanneer de verwante Christelijke groepen van hun 
kant voor een behoorlijke machtsontplooiijng zorgen, 
is de meerderheid van den Raad rechts te formeeren.35 
Daarnaast organiseerden de katholieken meerdere 
propagandavergaderingen, een propagandarij-
wieltocht en een propagandawandeltocht door de 
stad.36

jes uit aan B en W omdat het college de laatste tijd 
regelmatig ‘aan de rechtvaardige eischen der 
bevolking’ tegemoet was gekomen.33 

Ondanks de tamme campagne zorgde de uitslag 
voor een politieke aardverschuiving. De liberalen, die 
vanouds het stadsbestuur hadden gedomineerd, 
keerden terug met slechts vijf van de negentien 
raadsleden. Bovendien waren de liberalen verdeeld in 
twee fracties: een vrijzinnig-democratische en een 
meer conservatieve groepering. Zij hadden aan alle 
concurrenten veel stemmen verloren. De rooms-
katholieken werden bijvoorbeeld de tweede partij van 
de stad met vijf zetels en de ARP behaalde drie zetels. 
Grote winnaar was echter de SDAP. De ‘socialen’ 
trokken ’s avonds met rode banieren door de stad. 
Café de Keizerskroon (tegenwoordig Curtis) op de 
Hof barstte uit zijn voegen om de grote verkiezings-
overwinning te vieren: de socialisten waren de 
grootste partij van de stad geworden en gingen in één 
klap van twee naar zes zetels in de raad.34

De eerste verkiezingen onder het algemeen 
kiesrecht waren dus een overwinning geworden voor 

opnieuw gekozen via het algemeen mannen-
kiesrecht. Hieraan gekoppeld was een stemplicht. 
Vrouwen kregen aanvankelijk alleen het passief 
kiesrecht: zij mochten wel worden gekozen, maar 
niet zelf kiezen. In 1919 kregen ook vrouwen het 
actief kiesrecht.

Aan de eerste gemeenteraadsverkiezingen 
onder het nieuwe kiesstelsel, op 20 mei 1919, namen 
slechts vijf partijen deel. De campagne verliep rustig. 
Eensgezindheid leek het devies van alle partijen. 
Bijna iedereen afficheerde zich als de verdediger van 
het algemeen belang en dus waren de verschillen 
tussen de partijen gering. 

Voor zover de lokale partijafdelingen al over een 
duidelijk gemeentelijk programma beschikten, 
waren er (nog) geen duidelijke strijdpunten. De 
samenleving is een geheel, en door aan de 
verschillende samenstellende deelen de gezonde 
voorwaarden voor een normale ontwikkeling te geven 
wordt dat geheel kerngezond en krachtig, aldus de 
katholieke Eembode.32 Alleen de SDAP verklaarde 
primair voor een deelbelang op te komen, namelijk 
voor het belang van de arbeiders. Maar ook bij deze 
partij werden in 1919 de messen niet geslepen. 
Raadslid Overeem deelde in zijn verkiezingstoe-
spraak op woensdagavond 14 mei zelfs compliment-

De sociaaldemocraten introduceerden nieuwe 
geluiden en argumenten in het gemeentelijk debat. 
Zij pleitten niet alleen voor een principiële 
collectivisatie van essentiële bedrijven (zoals de 
vrijzinnig-democraten), maar voegden hier het 
herverdelingsprincipe aan toe. De gemeente moest 
via belastingheffing en prijsstelling aan inkomens-
politiek doen. Toen begin jaren twintig Hofland 
wethouder werd, voerde hij bijvoorbeeld in de 
gemeentewoningen een inkomensafhankelijk 
huurstelsel in: de huur werd gedeeltelijk bepaald op 
basis van het inkomen van het gezinshoofd: een los 
arbeider betaalde voor hetzelfde huis minder huur 
dan zijn buurman, die als metaalarbeider een vast 
inkomen had.31 

De invoering van het algemeen 
kiesrecht

In 1917 werd de grondwet gewijzigd en dat had grote 
gevolgen voor de gemeentepolitiek. Het kiesstelsel 
ging op de schop. Het districtenstelsel werd 
afgeschaft en vervangen door een stelsel van 
representatieve of evenredige vertegenwoordiging. 
Er kwamen kieslijsten zoals we die nog steeds 
kennen, met alle kandidaten geordend per partij. In 
principe elke vier jaar trad de gehele raad af en werd 

De vrijzinnig-democraten verwierpen bij de eerste gemeenteraads-
verkiezingen onder het algemeen kiesrecht alle partijpolitiek en riepen 
op te stemmen voor het algemeen belang.
NAC 17-5-1919.

Het college van B en W in 1919, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. 
V.l.n.r. August Eijsink, H.Th.A. Verhoeff, J.W. Jorissen, N. Vels Heijn, allen wethouders, 
burgemeester J.C. graaf van Randwijck en gemeentesecretaris A.R. Veenstra. Na de 
verkiezingen maakte Eijsink plaats voor C. Ruitenberg.
Archief Eemland, nr. 07337. Fotograaf: Jan Willem Wentzel.



rondom de invoering van he t algemeen k iesrecht (ca .  1 8 9 0-1 9 3 0)   4 2 addy schuurman  43

39 De namen van de leden van de Gemeenteraad in 1890, 
1922 en 1935 zijn teruggevonden in de adresboeken uit die 
jaren. Hun leeftijd, geboorteplaats en beroep zijn vervol-
gens in het bevolkingsregister opgezocht.  

38 Ibidem, Stenografisch verslag, 4-9-1923.   37 AE, Archief Secretarie 1811-1945, inv. nr. 54, Gemeente-
raad van Amersfoort. Stenografisch verslag, 2-9-1919.    

(en in 1931) wist ook een lokale partij een zetel in de 
raad te veroveren. 

Zoals in veel andere steden vormden in 
Amersfoort de katholieken (RKSP) en socialisten 
(SDAP) de grootste raadsfracties. Hoewel de SDAP 
na 1923 de grootste partij was, haalden de 
confessionele partijen samen (‘rechts’) voortdurend 
een meerderheid. Het confessionele blok werd 
gedomineerd door de katholieken. De RKSP was 
voortdurend de tweede partij van de stad, op ruime 
afstand gevolgd door de beide protestants-
christelijke partijen ARP en CHU. Links werd 
gekenmerkt door de afwezigheid van een sterke 
liberale stroming, zoals al vastgesteld. De liberalen 
in de raad vormden een kleine fractie die verdeeld 
was in een conservatieve stroming, 
vertegenwoordigd door de Liberale Staatspartij, en 
een progressieve vrijzinnig-democratische stroming. 
Links werd electoraal dus volledig gedomineerd 
door de sociaaldemocraten.

In vergelijking met het landelijke beeld (dat wil 
zeggen de landelijke uitslagen van de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer) was in Amersfoort de 
aanhang van de RKSP altijd iets kleiner en de ARP 
juist enkele procenten groter. Dat resulteerde wel 
altijd in een lokale meerderheid voor rechts (zoals 
ook in de landelijke politiek het geval was), een 
meerderheid die overigens in raadszetels uitgedrukt 
aanzienlijk groter was dan men uit de uitslagen van 
de verkiezingen zou kunnen opmaken. Aan de 
linkerkant scoorde de SDAP in Amersfoort altijd 
beter dan landelijk, terwijl de liberalen juist minder 
aanhang verwierven. Dat resulteerde in een bij de 
gemeenteraadsverkiezingen relatief goed scorend 
links blok, overigens zonder gevolgen voor de 
zetelverdeling in de gemeenteraad. 

Vergelijken we de verkiezingsuitslagen in 
Amersfoort met die in vier andere middelgrote 
steden (Enschede, Zwolle, Alkmaar en Gouda) dan 
blijken de rooms-katholieken in Amersfoort relatief 
veel stemmen en de sociaaldemocraten relatief 
weinig te hebben behaald. Daarnaast waren de 
christelijke fracties opvallend sterk vertegen-

gewijzigde beweegredenen: niet langer op grond 
van afkomst en bezit, maar op grond van 
bestuurlijke vaardigheden, interesses en specifieke 
deskundigheden. De raad werd hiermee meer dan 
ooit tevoren een afspiegeling van de Amersfoortse 
samenleving. 

De nieuwe generatie week op verschillende 
aspecten af van de oude gemeenteraadsleden. Zo 
bracht het algemeen kiesrecht aanvankelijk een 
aanmerkelijke verjonging van de raad. Anno 1890 
was niemand in de raad jonger dan 40 jaar, terwijl de 
raad in 1922 zelfs een lid telde dat nog geen 30 jaar 
oud was. Wat geboorteplaats betreft: in 1890 waren 
al veel leden afkomstig van buiten Amersfoort en dit 
aantal nam na 1917 verder toe. Nog maar een 
minderheid van 20-25% was binnen de 
gemeentegrenzen geboren. Opvallend veel 
raadsleden waren afkomstig uit de provincies 
Friesland en Groningen; de meest befaamde onder 
hen Berend Noordewier, die in Noordhorn zijn wieg 
had staan.39

Ten slotte veranderden de beroepen van de 
raadsleden. De raad bestond tot 1919 vooral uit 
mensen met een hoog inkomen uit een vrij beroep 
of uit een overheidsbetrekking. Met de invoering van 
het algemeen kiesrecht ‘proletariseerde’ de raad. 
Eenvoudige werknemers en (spoorweg-)
ambtenaren traden toe en verdrongen de deftige 
burgerij. Wat wel bleef was de buitenproportionele 
omvang van de economische elite in de raad. In 
vergelijking met hun aandeel in de totale bevolking 
van de stad waren middenstand en werkgevers/
fabrikanten sterk oververtegenwoordigd. 

Het begin van de verzuilde politiek
Na 1923 werd de gemeentepolitiek stabieler. Partijen 
verloren of wonnen af en toe een zetel, maar tot 
structurele machtswijzigingen leidde dit zelden. Als 
gevolg van de evenredige vertegenwoordiging nam 
het aantal fracties in de raad sterk toe. De lage 
kiesdrempel was een uitnodiging aan kleine 
minderheidsgroeperingen om een gooi te doen naar 
het raadslidmaatschap. In de jaren 1923-1927 telde de 
gemeenteraad zelfs acht fracties. Partijafdelingen 
van landelijke partijen domineerden, maar in 1923 

Die weigerden dat natuurlijk (acceptatie zou immers 
inhouden dat de politieke agenda volledig 
gedicteerd zou worden door de socialisten) en de 
SDAP trok zich terug uit de onderhandelingen. De 
traditionele collegepartijen keerden terug: de 
katholieken en antirevolutionairen leverden de 
wethouders J.W. Jorissen respectievelijk N. Vels 
Heijn. De beide liberale fracties, samen kleiner dan 
de SDAP, leverden ook twee wethouders. 

In 1921 trad een VDB-wethouder af omdat hij 
Amersfoort verliet. De SDAP-er Hofland werd nu 
wel geaccepteerd, maar zijn wethouderschap bleek 
geen succes. Hofland was vooral een gedreven 
politicus en miste de diplomatieke gaven die een 
bestuurder nodig heeft. Hij bemoeide zich overal 
mee en nam geen blad voor de mond. Zelfs zijn 
ambtenaren streek hij tegen de haren door zich 
overal in te mengen. Na de verkiezingen van 1923 
bood de rechtse fractie de SDAP opnieuw een 
wethouderszetel aan, maar alleen wanneer Hofland 
geen kandidaat was, omdat zij zich niet kan 
vereenigen met de wijze, waarop de heer Hofland zijn 
functie als Wethouder heeft meenen te moeten 
waarnemen.38 De SDAP weigerde en uiteindelijk 
kwam er geen vervanger: het aantal wethouders 
werd teruggebracht van vier naar drie.

Een kleine sociale revolutie
Als gevolg van het algemeen kiesrecht veranderden 
niet alleen de politieke verhoudingen ingrijpend, 
maar waren er meer wijzigingen. Nieuwe gezichten 
traden toe tot het bestuur. Door het systeem met 
partijen en lijsten kwam een einde aan de oude 
personalistische structuren. Aan het regenteske 
systeem van ‘laat zitten wie zit’ – een situatie die 
ertoe leidde dat raadsleden na verloop van tijd hun 
zetel bijna als privé- of familiebezit gingen zien – 
kwam een einde. Hoewel ook na 1919 in de 
Amersfoortse gemeenteraad ‘politieke 
mastodonten’ langdurig zetels in de gemeenteraad 
bezetten, was aan hun dominante positie een einde 
gekomen. Dat kwam onder andere doordat nieuwe 
mensen tot het politieke bedrijf toetraden vanuit 

Deze intensieve verkiezingscampagne betaalde 
zich uit. Voor het eerst mochten ook de vrouwen 
stemmen en het Amersfoortse kiezersvolk maakte 
een ruk naar rechts; de confessionele partijen 
haalden de meerderheid. De rooms-katholieken en 
de ARP wonnen beide een zetel, terwijl de CHU met 
twee leden tot de raad toetrad. Aan de linkerzijde 
gingen de vrijzinnig-democraten terug met één 
zetel en ook de SDAP verloor een zetel, nog wel ten 
gunste van een communistische kandidaat.

De collegeonderhandelingen in 1919 en 1923 
verliepen tumultueus. Centraal stond de vraag: 
moet er een socialist in het college van B en W ? De 
andere collegepartijen stonden in principe niet 
afwijzend tegenover de SDAP, maar de socialisten 
manoeuvreerden zichzelf beide keren naar de zijlijn. 
Na de verkiezingen van 1919 kwam de partij met een 
‘urgentieprogramma’ en verlangde dat de 
coalitiepartners zich hieraan zouden conformeren.37 

De vrijzinnig-democratische lijst bevatte twee 
vrouwen. Toen in 1921 een VDB-wethouder de stad 
verliet, kwam er voor Mej. E. Middelburg een plaatsje 
vrij in de gemeenteraad.
Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander 15-5-1919.



woordigd en vormden de liberalen juist kleine 
fracties.40 De confessionelen vormden in 
Amersfoort dus een machtig blok. Een indicatie dat 

het stemgedrag van de bevolking meer bepaald 
werd door religie dan door inkomen of vermogen.

thema’s: vrijheid voor ondernemers, lage belastingen 
en goed onderwijs.42

De kiezers hadden dus wel degelijk iets te kiezen. 
Er waren duidelijke verschillen aan te wijzen tussen 
de (lokale) partijprogramma’s, maar één belangrijk 
thema hadden vrijwel alle partijen met elkaar 
gemeen: een afkeer van deelbelangen en 
partijpolitiek. Ondanks de verzuiling – die de 
samenleving en de politiek in hun greep nam – was 
het lange tijd not donete appelleren aan de eigen 
groep. Van de gekozen raadsleden werd verwacht dat 
zij uitsluitend het algemeen belang dienden, want 
dat moet de richtlijn zijn, waarnaar de 
gemeentehuishouding bestuurd moet worden.43 Alleen 
de SDAP kwam er recht voor uit, dat zij vooral voor 
het arbeidersbelang opkwam. 

Zoals de machtsverhoudingen in de raad 
grotendeels vastlagen, zo werd ook de bezetting van 
de wethouderszetels door continuïteit gekenmerkt. 
De Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) voerde 
meestal de regie bij de college-onderhandelingen. 
Hoewel niet de grootste raadsfractie namen de 
katholieken een spilfunctie in als logische 
verbindingsschakel tussen liberalen, christelijken en 
sociaaldemocraten. De SDAP als grootste partij in 
Amersfoort kwam minder in aanmerking voor de 
regierol. De revolutionaire retoriek maakte van de 
sociaaldemocraten een dubieuze partner tijdens de 
coalitieonderhandelingen. Bovendien waren de 
andere partijen het optreden van SDAP-wethouder 
Jan Hofland in de jaren 1921-1923 nog niet vergeten. 
Pas onder leiding van Berend Noordewier toonde de 
partij zich een betrouwbaar partner. Zijn optreden 
herinnert aan dat van Wibaut in Amsterdam of Drees 
in Den Haag: de sociaaldemocratische gemeente-
bestuurder die vanuit de realiteit denkt en stapje 
voor stapje werkt aan verwezenlijking van zijn 
idealen: verheffing van de arbeid en sociale gerech-
tigheid. Hoewel volhardend, nam hij ook genoegen 
met een compromis en dat maakte hem acceptabel 
voor de collega’s en succesvol als bestuurder.

Voor de wethouders gold het oude adagium: laat 
zitten wie zit, zolang hij bevalt en zijn partij niet al te 
veel de kiezersgunst verspeelt. Wethouders, die tien 
jaar of langer hun functie uitoefenden, waren dan 

De verkiezingscampagnes waren in de jaren 
twintig relatief kort; zij duurden hooguit twee à drie 
weken. dit had onder meer te maken met het feit dat 
doorgaans een maand voor de gemeenteraads-
verkiezingen de Provinciale Staten werden gekozen, 
verkiezingen die toen, zoals heden, al weinig 
belangstelling trokken. De ingrediënten van de 
campagne zullen de lezer bekend voorkomen. Zo 
werden in die tijd ook al borden in de gemeente 
geplaatst, waarop de partijen hun posters konden 
plakken. Enkele dagen voor de verkiezingen reden 
auto’s met wagens door de stad met grote 
verkiezingsplakkaten. En dan waren er de politieke 
manifestaties; doorgaans een avondbijeenkomst in 
een grote zaal, waar landelijk en lokaal bekende 
sprekers het woord voerden, afgewisseld met gebed 
en/of optredens van koren en zangverenigingen. 
Politiek cabaret en/of toneelstukjes zorgden voor 
een vrolijke onderbreking van de avond. 

De gemeenteprogramma’s van de lokale 
afdelingen waren beknopt; zij bestonden meestal uit 
een verzameling van tien à vijftien overzichtelijke 
punten die in principe op één velletje pasten. Elke 
partij legde zijn eigen accenten. De protestants-
christelijke partijen ARP en CHU handhaafden hun 
nadruk op zedelijkheidskwesties. Hoog op hun 
prioriteitenlijstje stonden bijvoorbeeld de 
bescherming van de openbare eerbaarheid, de 
handhaving van de zondagsrust en de verwijdering 
uit de schoolbibliotheken van alle godslasterlijke, 
immorele of revolutionaire literatuur.41 

De sociaaldemocraten richtten zich 
daarentegen vooral op de materiële aspecten van 
het bestaan: in de jaren dertig – diep in de crisisjaren 
– was ‘Werk en welvaart’ hun verkiezingsleuze. 
Vrijheid, arbeid en brood voor heel ons volk, dat stond 
hoog op hun verlanglijstje. De Liberale Staatspartij 
stelde zich echter bescheiden op: Het is niet de 
gewoonte van de Liberale Staatspartij den 
verkiezingsstrijd in te gaan met groote leuzen en dikke 
woorden, het behoort niet tot onze tactiek aanvallen 
op de kiezers te doen met gedonder van onbereikbare 
idealen en giftige leuzengassen. Onze strijdmethode is 
zuiver defensief en eerlijk. Dat nam niet weg, dat deze 
partij sterk de nadruk legde op economische 

 40 A. Schuurman, ‘Politiek en bestuur’, in I. Jacobs,  
R. Kemperink en B. Elias (eds.), Bruit van d’Eem. Geschiede-
nis van Amersfoort (Utrecht, 2009) 646.   

41 ADDE 15-2-1927.  42 Amersfoortsch Gemeentebelang. Uitgave 
van den Vrijheidsbond (Amersfoort, 1927).   43 Ibidem.   
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raadszetels in amersfoort 1919-1931

1919 1923 1927 1931

Anti-Revolutionaire Partij (ARP) 3 4 4 4

Christelijk-Historische Unie (CHU) 2 3 2

Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) 5 6 6 7

Confessioneel 8 12 13 13

Vrij liberalen 2

Liberale Staatspartij 2 2 2

Vrijzinnig Democratisch Bond (VDB) 3 2 2 2

Liberaal 5 4 4 4

Sociaaldemocratische Arbeiders Partij (SDAP) 6 5 6 7

Communistische Partij in Holland (CPH) 1

Socialistisch 6 6 6 7

Onafhankelijken 1

Amersfoorts belang 1

Overigen 0 1 0 1

Totaal 19 23 23 25

de samenstelling van de gemeenteraad in vijf steden in 1931

addy schuurman  45



4 6 4 7

47 Ibidem, 21.   48 Ibidem, 25 en 35.           44 ADDE 31-3-1923. 45 A. Luigjes, De partijen voor gemeente-
belang in Amersfoort in het interbellum (Utrecht, 1983) 21.    
46 Ibidem, 10-13.   

Alleen een goed georganiseerde campagne, 
gedragen door een populaire – charismatische of 
beminnelijke – figuur kon met succes een gooi doen 
naar het raadslidmaatschap. Dit lukte Amersfoorts 
Belang, dat draaide om Geurt van Tellingen (1881-
1941). Hij zat vanaf 1930 in de raad, eerst voor de CHU, 
maar vanaf 1931 voor zijn eigen partij. Bij elke 
verkiezing wist hij zijn aanhang uit te breiden: van 3% 
in 1931 naar 4½% in 1939. Ofschoon de partij zich 
afficheerde onder de leuze ‘Amersfoorts Belang is 
Algemeen Belang dus ook Uw belang’ ging het de 
kiezers vooral om de persoon Van Tellingen. 

Hij was een bescheiden kruidenier, maar gold als 
accuraat, eerlijk en gemoedelijk en kon met deze 
eigenschappen de rol vervullen van het geweten van 
de raad die met gezond verstand boven ideologische 
haarkloverijen stond. Toch was de kruidenier niet 
zonder standpunten. Hij kwam vooral op voor de 
belangen van de middenstand.48 Een al lang vergeten 
voorloper van de lokale partijen die na het jaar 2000 
de Amersfoortse gemeenteraad bestormden. 

Conclusie
De gemeenteraadsverkiezingen van 1919 vormen een 
keerpunt in de politieke geschiedenis van 
Amersfoort. Voor het eerst werd de gemeenteraad 
gekozen door de gehele mannelijke bevolking ouder 
dan 23 jaar. Als gevolg hiervan werd de raad meer dan 
ooit tevoren een afspiegeling van de Amersfoortse 
samenleving en werden de verzuilde politieke 
verhoudingen als in beton gegoten.

1919 was een keerpunt, maar met een lange 
aanloop. In de jaren 1890-1919 werd de gemeenteraad 
steeds meer een forum waarin de verschillende 
politieke opvattingen tot uitdruikking kwamen. En 
ook buiten de gemeenteraad trok de kiesrecht-
kwestie en andere onderwerpen (zoals de kermis) 
een geïnteresseerd publiek. Doorgaans ging 
Amersfoort niet voorop in de strijd, zeker niet. Maar 
het volgde de landelijke ontwikkelingen met warme 
belangstelling.

Na 1919 lagen de stemverhoudingen bij 
verkiezingen vast; het confessionele blok – geleid 
door de katholieken – domineerde de politiek. 
Buitenstaanders ter linker en rechterzijde (zoals de 

kiezers, die over den loopenden gang van zaken in 
onze gemeente, ontevreden zijn. Derhalve zullen dat 
personen moeten zijn, die ’n geheel onafhankelijke 
positie in Amersfoort nemen en zonder gebonden te 
zijn aan het een of ander partijprogram hun meening 
in den Raad naar voren brengen. Inderdaad kan op 
deze wijze de koe bij de horens gevat en getracht 
worden misstanden uit den weg te ruimen, die thans 
nog voortduren, en met den dag als ’t ware worden 
aangevuld.44

Een voorbeeld van een dergelijke ‘ontevreden-
heids-candidaat’ was A.C.R.O. Leinweber die voor 
de vrijzinnig-democraten raadslid was geweest, 
maar was afgetreden toen zijn broer niet werd 
gekozen tot gemeente-ontvanger. Hij nam in 1927 
tevergeefs met een eigen lijst deel aan de 
verkiezingen.45 Succes had de secretaris van de 
huurcommissie, J.S. Magnin, die in 1923 met zijn 
‘Onafhankelijke lijst’ een zetel veroverde, maar het al 
na een jaar voor gezien hield.46 

Ten slotte waren er schertsfiguren, die de 
democratie belachelijk maakten. De Amersfoortse 
variant van de Amsterdamse ‘Had-je-me-maar’ 
heette Hardesmeets. Hij was postbode en was door 
een stel vrienden voor de grap aangemeld.47 Anders 
dan ‘Had-je-me-maar’, die 14.000 stemmen trok en 
in de raad gekozen werd, bleef de grap in 
Amersfoort zonder gevolgen.

ook geen uitzondering. De post financiën (en 
economische zaken) werd bijvoorbeeld van 1914 tot 
zijn dood in 1934 bezet door N. Vels Heijn (ARP). De 
katholiek J.W. Jorissen was tussen 1916 en 1927 een 
markant wethouder van maatschappelijk werk. 

VDB-wethouder C. Ruitenberg kon zich twaalf 
jaar (1919-31) handhaven op de post onderwijs, 
ondanks voortdurende verkiezingsnederlagen van 
zijn partij. Pas in 1931 moest hij het veld ruimen voor 
Noordewier. 

De aanvaarding van Noordewier als wethouder 
betekende de erkenning van de SDAP als een 
potentiële bestuurderspartij. Sindsdien werden in 
principe alle grote partijen tot het pluche toegelaten. 
Principiële oppositiepartijen, die weliswaar werden 
getolereerd en hun programma in de raad mochten 
verkondigen, maar altijd buiten de coalitie- en 
besluitvorming werden gehouden; dat soort fracties 
waren er weinig. Slechts drie van dergelijke partijen 
wisten voor de oorlog een zetel in de Amersfoortse 
gemeenteraad te behalen: de Communistische Partij 
Holland en ‘De Onafhankelijken’ in 1923 en 
Amersfoorts Belang vanaf 1931. 

Klein links was van weinig betekenis in 
Amersfoort, dit in tegenstelling tot veel andere 
middelgrote steden, waar de linkse splinters veel 
meer aanhang verwierven. Nadat de communisten in 
1923 een raadszetel hadden gewonnen, margina-
liseerde de CPH snel. Ideologische conflicten tussen 
‘Stalinisten’ en ‘Trotskisten’ spleten de partij uiteen. 
Geen van beide stromingen haalden nadien bij 
verkiezingen nog een zetel. Links-confessionele 
partijen waren alleen in het katholieke kamp van 
betekenis. In de jaren twintig wist de Rooms-
Katholieke Volkspartij regelmatig 1 à 2% van de RKSP 
af te snoepen, maar een zetel zat er nooit in.

De eerste lokale partijen
Vanaf 1923 deden verschillende ‘lokalen’ een gooi 
naar het raadslidmaatschap. Zij appelleerden dikwijls 
aan gevoelens van ontevredenheid onder de 
middengroepen en benadrukten het zuiver lokale 
accent in hun – dikwijls mager – programma. Deze 
eerste protestpartijen stuitten in de kranten wel op 
enig begrip. Zij gaven immers een stem aan die 

Wethouder J.W. Jorissen, 1927.
Archief Eemland, nr 13467. 
Fotograaf en auteursrechthebbende onbekend.

De Onafhankelijken verzetten zich anno 1923 tegen het 
politiek gehaspel van de overige partijen. Als enige 
partij kwamen zij op voor de belangen van alle 
gemeentenaren.
Archief Eemland, bibliotheek D 1197.

Geurt van Tellingen van 
Amersfoorts Belang.
Archief Eemland, nr. 153 
archief CHU, inv.nr. 5.

lokale partijen) vormden geen bedreiging voor deze 
constellatie. Onzekerheid bestond lange tijd over 
hoe om te gaan met de tweede partij van de stad: de 
socialisten. Pas in 1931 werd de SDAP als volwaardige 
bestuurderspartij definitief geaccepteerd. Men zou 
kunnen zeggen dat hiermee de democratisering 
definitief en volledig voltooid was. 


