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1. Inleiding 

a. Een historische situering 

In de periode 1815-1848 kende Nederland een indirect kiesstelsel, waarbij via vele t rappen 

de leden van de Tweede Kamer benoemd werden. In dit stelsel was een centrale rol toebe

deeld aan de diverse colleges van Provinciale Staten: elk statencollege wees een aantal 

leden van de Tweede K a m e r aan. De Provinciale Staten zelf werden gekozen door de 

drie standen, nl. de ridderschappen, de steden en de landelijke stand. Alleen de ridder

schappen wezen hun vertegenwoordigers in de Provinciale Staten direct aan, in de steden 

en op het platteland was het recht om te s temmen afhankelijk van een bepaalde - per 

plaats variabele - aanslag in de grond- en personele belasting. In de steden mochten 

de stemgerechtigden een kiescollege aanwijzen en het kiescollege koos de leden voor de 

Gemeenteraad. Op zijn beurt koos de Gemeenteraad een of meerdere personen voor de 

Provinciale Staten. O p het platteland was er één trap minder, de stemgerechtigden kozen 

daar een kiescollege, dat direct de vertegenwoordigers in de Provinciale Staten aanwees.1 

De grondwetsherziening van 1848 betekende een radicale verandering van het kiesstel

sel. Voortaan werden de leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeen

teraad direct gekozen door de kiesgerechtigden. De kieswet van 4 juli 1850 (Stbl. 37) behels

de een nadere regeling. Kiesrecht was voorbehouden aan Nederlandse, mannelijke ingeze

tenen van 23 j a a r en ouder, die bovendien voor een bepaalde som in de drie directe rijks

belastingen (te weten de grond-, personele- en patentbelasting inclusief de rijksopcenten) 

waren aangeslagen. Een bij de wet gevoegde tabel bepaalde hoe hoog plaatselijk deze cen

sus voor het kiesrecht voor de Tweede Kamer in de Provinciale Staten was.2 Bij de Gemeen

tewet van 1851 werd bepaald dat voor het kiesrecht voor de Gemeenteraad de helft van 

de census voor de Tweede Kamer voldoende was. Niet zonder de nodige debatten werd 

het nieuwe kiesstelsel door het parlement aanvaard. Men was het alleen eens over het 

feit dat het omslachtige en ingewikkelde kiesstelsel herziening behoefde. De meeste kamer

leden waren begin 1848 echter nog steeds voor verkiezingen met een trap. Alleen de inter

nationale gebeurtenissen later in dit j a a r kunnen verklaren waarom de Tweede Kamer 

uiteindelijk toch - zij het aarzelend - instemde met een direct kiesstelsel.3 

Niet alleen het directe kiesstelsel als zodanig, ook de hoogte van de census is onderwerp 

geweest van vele discussies. De liberalen waren over het algemeen voor een zo laag mogelij

ke census en voor het toekennen van kiesrecht op grond van andere criteria dan een belas

tingbedrag, bijvoorbeeld aan gepromoveerden. De conservatieven waren juist tegen een 

te lage censusdrempel uit angst voor incompetente kiezers. Zij vonden de grondwettelijke 

grenzen voor het censusbedrag, ƒ 20 , - en ƒ 160,- dan ook te laag, te meer daar het maxi

mum, ƒ 160,- nergens gehaald werd. Amsterdam had de hoogste census nl. ƒ 112,-, direct 

gevolgd door Rot terdam en Den H a a g met elk ƒ 100,-. In bijna de helft van de gemeenten 

gold het min imum van ƒ20 , - . 

Ook na 1850 bleef de kiesrechtkwestie herhaalde malen een onderwerp van grote me

ningsverschillen in de landelijke en plaatselijke politieke arena's.4 Aanvankelijk hield het 

parlement zich vooral bezig met het vraagstuk welke andere criteria dan welstand gehan

teerd konden worden om iemands geschiktheid als kiezer vast te stellen. O n d e r invloed 

van de groeiende beweging voor algemeen kiesrecht richtte de discussie zich echter meer 

en meer op de vraag in welk tempo algemeen kiesrecht moest worden ingevoerd. 

Een eerste stap was de grondwetsherziening van 1887 (Stbl. 212). Voortaan was het kies

recht voorbehouden aan volwassen mannen die bepaalde 'kenteekenen van geschiktheid 

en maatschappelijke welstand'5 bezaten. Formeel opende dit de mogelijkheid tot het toela

ten van b.v. examenkiezers, maa r feitelijk werd de kieswet van 1850 zodanig gewijzigd 

dat er sprake was van een drastische censusverlaging. Pas in de nieuwe kieswet van 7 

september 1896 (Stbl. 154) werden geschiktheidscriteria expliciet genoemd, die nog werden 

uitgebreid in 1901 (Besluit van 4 februari 1901, Stbl. 58). Tenslotte werd in 1917 het alge

meen kiesrecht ingevoerd voor mannen , twee j a a r later ook voor vrouwen. 
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b. Een visuele kennismaking met de bron 

Afbeelding 1 op pagina 12 is een bladzijde uit de kiezerslijst van Amsterdam van 1884, 

ware grootte ca. 27x41 centimeter. Kolom 1 geeft de woonplaats (adres) van de kiezer, 

kolom 2 de naam, kolom 3 de voornamen, kolom 4 de geboorteplaats, kolom 5 de geboorte

datum, kolom 6 de plaats waar de kiezer in de belasting is aangeslagen, meestal is dit 

de woonplaats. Bij bijvoorbeeld bezit van onroerend goed buiten de gemeente, waarvoor 

grondbelasting dient te worden betaald, wordt deze gemeente eveneens vermeld. Kolom 

7 is het bedrag van de aanslag inclusief de rijksopcenten, gesplitst in a. grondbelasting, 

b. personele belasting, c. patentbelasting en d. totaal. Indien naturalisatie heeft plaatsge

vonden wordt de da tum ervan vermeld in kolom 8. 

Wat betreft de representativiteit van de afbeelding het volgende. In plattelandsgemeen

ten komt men geen gedrukte lijsten tegen, aldaar worden ofwel voorgedrukte formulieren 

met de hand ingevuld, ofwel zijn de lijsten geheel met de hand opgemaakt. Voorts zijn 

er variaties in de indeling van kolommen en niet altijd wordt adres of volledige geboorteda

tum vermeld. Het Amsterdamse voorbeeld betreft een lijst waarop al degenen staan die 

in aanmerking kwamen voor het kiesrecht voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten 

en de Gemeenteraad (aanslag ƒ 112,- en meer). Er is een aanvullende lijst van degenen 

die uitsluitend het kiesrecht voor de Gemeenteraad bezaten (aanslag van ƒ 5 6 , - tot 

ƒ112,- ) . In andere gemeenten treft men andere combinaties aan, die soms v a n j a a r tot 

j aa r verschillen. Bijvoorbeeld: één lijst voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten en 

een aparte, volledige lijst van Gemeenteraadskiezers. 

Bij wijze van ruraal voorbeeld zijn enkele delen van kiezerslijsten van de gemeente 

Geffen (N.Br.) toegevoegd. Zij betreffen de jaren 1883 en 1884. De ware grootte is ca. 

20,5 x 32,5 cm. De lijsten bevatten de namen van de kiesgerechtigden voor resp. de Tweede 

Kamer (afbeelding 2 en 3 op pagina 13), de Provinciale Staten (afbeelding 4 op pagina 

14) en de Gemeenteraad (afbeelding 5 op pagina 14). De kolomindeling wijkt enigszins 

af van het Amsterdamse voorbeeld. Een kolom voor woonplaats/adres ontbreekt; wezenlij

ke verschillen zijn er echter niet. 

In Geffen gold in de ja ren 1850-1886 het minimum-censusbedrag van ƒ 2 0 , - voor de 

kiezers voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. De kiezers voor de Gemeenteraad 

betaalden tussen de ƒ 10,- en ƒ 20,- . 

2. De administratieve ontstaansgeschiedenis van de kiezers
lijsten 

a. De formele g ronds lag 

De kieswet van 1850 (Stbl. 37) schreef voor dat de voorzitter van de Gemeenteraad, met 
medewerking van enkele leden, jaarlijks drie lijsten moest maken resp. van de kiezers 
van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad (art. 6 en 7). Deze 
kieswet is in de periode 1850-1886 niet herzien. 

b. De uitvoeringsbesluiten en -procedures. 

In elke gemeente was de voorzitter van de Gemeenteraad belast met het opmaken van 
de kiezerslijsten. Daar toe werden jaarlijks vóór 15 februari opgaven verstrekt door de ont
vangers der directe belastingen van alle belastingschuldigen die in de kohieren van de 
lopende dienst voorkwamen. Tevens gaven de ontvangers op voor welk bedrag elke be
lastingschuldige in de drie rijksbelastingen afzonderlijk was aangeslagen. De inwoners 
van de gemeente konden zelf eveneens voor 15 februari kenbaar maken of zij elders in 
de directe belastingen waren aangeslagen. Vervolgens werden lijsten opgemaakt van de 
inwoners van de gemeente, die aan de censuscriteria en andere vereisten om kiezer te 
worden voldeden. In dit verband werden militairen geacht inwoner te zijn van de gemeente 
waar zij gelegerd waren. Vóór 15 maart moesten deze lijsten zijn vastgesteld, aangeplakt 
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en daa rna 14 dagen ter inzage worden gelegd op de gemeentesecretarie. M e n kon dan 
bezwaren inbrengen b.v. tegen het niet vóórkomen op de lijsten. In Amsterdam werd van 
deze mogelijkheid slechts zeer sporadisch gebruik gemaakt. Na eventuele wijzigingen wer
den de lijsten uiterlijk 25 april gesloten. Degenen die de 23-jarige leeftijd bereikten voor 
deze sluitingsdatum en die aan de vereisten om kiezer te worden voldeden, werden al 
op de lijsten vermeld. 

c. De interpretatie en de betrouwbaarheid van de gegevens uit de kiezerslijsten 

Voor een goede interpretatie van met name de belastinggegevens uit de kiezerslijsten is 
het zonder meer noodzakelijk nauwkeurig op de hoogte te zijn van de veranderingen in 
de belastingstructuur (belastingen zelf plus opcentheffing) en veranderingen in de 
grondslagen waarop deze belastingen berusten. Deze veranderingen beïnvloeden ni. de 
omvang en samenstelling van het electoraat. Bijvoorbeeld: de afschaffing van de rijks-
opcenten op de grondbelasting in 1866 en de herziening van het kadaster in 1874/1875 
deden de aanslagen in de grondbelasting met bijna 40% dalen, althans in Amsterdam. 
In andere gemeenten zal dit percentage anders hebben gelegen, wegens de plaatselijk va
riërende uitkomsten van de kadastrale herziening. Daardoor haalden sommige kiezers 
de censusdrempel niet meer. In Amsterdam kromp het electoraat als gevolg van deze 
veranderingen met ±10 % in.6 

De betrouwbaarheid van gegevens zoals adres, geboortedatum en -plaats kan eenvoudig 
worden gecontroleerd aan de hand van het bevolkingsregister. De Amsterdamse lijsten 
blijken bij controle vrij bet rouwbaar te zijn, al komt het vooral in de beginperiode (vóór 
1860) voor dat reeds overleden of uit de gemeente vertrokken personen nog op de lijsten 
vóórkomen. Dit is voor ± 3 % van de namen het geval. De belastinggegevens kan men 
controleren aan de hand van de kohieren van de directe belastingen, voor zover deze be
waard zijn gebleven. Uiteraard zijn deze belastinggegevens onderhevig aan enige mate 
van fraude. Een indicatie voor de redelijke betrouwbaarheid van de lijsten zou kunnen 
zijn het gering aantal bezwaarschriften dat werd ingediend, maa r dit kan even goed duiden 
op een geringe belangstelling voor de verkiezingen.7 

3. Verwijzende notities 

a. Vindplaatsen 

Gemeentearchieven. 

b. Aanvullende bronnen 

1. Gerelateerde bronnen: 

Gemeenteverslag, hoofdstuk verkiezingen. 

2. Toetsingsbronnen: 

Bevolkingsregister. 

Akten van de burgerlijke stand. 

Kohieren van de rijksbelastingen (soms kopieën in gemeentearchieven). 

c. Literatuur 

1. Andere gidsen en commentaren: 

2. Enkele recente historische studies (na 1945) van belang voor een goed begrip van de 
historische situering van de kiezerslijsten: 

L. Blok, 'Van eene wettelijke fictie tot eene waarheid. Beschouwingen over het kiesstel-
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sel en kiesrecht in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw', Tijdschrift 
voor geschiedenis 92 (1979) 391-412. 

J .C . Boogman, 'He t eerste ministerie-Thorbecke 1849-1853' in: Algemene geschiedenis der 
Nederlanden XII, Haar lem 1977, 353-378. 

C.B. Wels, 'S temmen en kiezen 1795-1922' Tijdschrift voorgeschiedenis 92 (1979) 313-332. 

3. Enkele administratief-juridische publikaties van belang voor een goed begrip van de 
concrete totstandkoming van de kiezerslijsten: 

De Gemeentewet van 29Junij 1851 (Staatsblad no 85) regelende de zamenstelling, inrichting en bevoegd
heid der gemeentebesturen met aanteekeningen door mr. W.C. I.J. Cremers, 4e druk, Groningen 
1888. 

De Gemeentewet met de daarover, vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewisselde stukken 
en gehouden beraadslagingen onder toezigt van mr. W. Francken Ngz., Nijmegen 1851. 

H.G. H a r t m a n Jz. , Bestuur en administratie der gemeenten in Nederland, 's-Gravenhage 
1868-1880. 

4. Historische studies waarin van de kiezerslijsten gebruik is gemaakt: 

L. Blok (zie hierboven c.2) behandelt o.a. de veranderingen in de beroepssamenstelling 
van het electoraat voor en na de invoering van de kieswet van 1850. 

Nick Bos, 'De "deftige lui". Elites in Maastr icht tussen 1850 en 1890', Tijdschrift voor 
sociale geschiedenis 12 (1986) 53-89. In dit artikel wordt o.a. aan de hand van hoogstaan
geslagenen op de kiezerslijsten van Maastr icht een onderzoek gedaan naar de verwe
venheid tussen bestuurlijke en welstandselites. 

J a n Lucassen en Gerard Trienekens, ' O m de plaats in de kerk', Tijdschrift voor sociale 
geschiedenis 4 (1978) 239-304, vooral p.265-266, waar wordt ingegaan op de vraag of 
de kiezers de gegoede bovenlaag vormen van de gemeente Neede. 

Boudien de Vries, Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-
1895, Amsterdam 1986. In deze dissertatie dienen de kiezerslijsten als ui tgangspunt 
voor een studie naar allerlei aspecten (beroep, religie, mobiliteit, huwelijkspatroon 
enz.) van de maatschappelijke bovenlaag. 

Strikt genomen maken de volgende auteurs geen gebruik van de kiezerslijsten, maa r 
kennis van deze artikelen is wel erg nuttig: 
L. Blok en J . M . M , de Meere , 'Welstand, ongelijkheid in welstand en het censuskies

recht in Nederland omstreeks het midden van de 19e eeuw', Economisch- en sociaal-
historisch jaarboek 41 (1978) 175-293. 

Joh. de Vries, 'He t censuskiesrecht en de welvaart in Nederland 1850-1917', Economisch-
en sociaal-historisch jaarboek 34 (1971) 178-231. 

In beide artikelen wordt uitvoerig ingegaan op de belastingstructuur. De Vries gaat 
ook in op de veranderingen in de kieswet in de genoemde periode. 

4. Mogelijke gebruikswijzen van de kiezerslijsten in het his
torisch onderzoek 

a. Themata 

1. Onderzoek naar de ontwikkeling van het kiesrecht en de werking van het kiesstelsel. 
2. Onderzoek naar elites. 
3. Onderzoek naar welstandsongelijkheid. 
4. Familie-historisch onderzoek. 

b. Het verrijken van kiezerslijsten met informatie uit andere bronnen 

Aangezien de lijsten van kiezers namen bevatten kan m e n deze gegevens combineren met 
informatie uit andere bronnen zoals het bevolkingsregister, akten van de burgerlijke stand, 
ledenlijsten van culturele verenigingen, lijsten van raadsleden, adresboeken, herenboek-
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jes, notariële akten (m.n. boedelinventarissen), registers van huwelijksgelden en belasting
kohieren. O p deze wijze kan een gedetailleerd beeld gegeven worden van de (fiscale) elite 
en kunnen veranderingen daarin worden geanalyseerd. 

Noten 

* Gaarne zeg ik dank aan de volgende personen die een inbreng hebben gehad bij de totstand
koming van dit broncommentaar : drs. J . P . M . Buiks (Streekarchivariaat Maasland) , die het 
Geffense bronnenmater iaal leverde en de tekst van commentaar voorzag; W. van Mulken 
(Archiefinspectie Limburg) , die eveneens de tekst heeft becommentar ieerd en - namens 
de redactie - prof.dr. P . M . M . Klep (KUN) . 

1 Zie voor het functioneren van het kiesstelsel vóór 1848: L. Blok, 'Van eene wettelijke fictie 
tot eene waarheid. Beschouwingen over het kiesstelsel en kiesrecht in Nederland in de eerste 
helft van de negentiende eeuw', Tijdschrift voor geschiedenis 92 (1979) 391-412. 

2 Deze tabel is ook gepubliceerd in Joh . de Vries, 'Het censuskiesrecht en de welvaart in Neder
land 1850-1917', Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 34 (1971) 178-231, aldaar 227-228. 

3 C. B. Wels, 'S temmen en kiezen 1795-1922', Tijdschrift voorgeschiedenis 92 (1979) 313-332, aldaar 
327. 

4 Th . van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren 
'50 der vorige eeuw tot 1876, Amsterdam 1965, 347 e.v. 

5 Artikel 80 van de grondwet van 1887 (Stbl. 1887, nr. 212). 
6 O p de relatie belas t ingst ructuur-e lectoraat wordt uitvoerig ingegaan in: Boudien de Vries, 

Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895, Amsterdam 1986, 
151-164. 

7 Van Tijn, a.w., 143-145. 

Afbeeldingen 

1 Kiezerslijst van Amsterdam, 1884 12 
2 Titelpagina van de kiezerslijst van Geffen (N.Br.) ter verkiezing van leden voor de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal , 1883 13 
3 Kiezerslijst van Geffen (N.Br.) ter verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der Staten-

Generaal , 1883 13 
4 Kiezerslijst van Geffen (N.Br.) ter verkiezing van leden voor de Provinciale Staten, 1883 14 
5 Kiezerslijst van Geffen (N.Br.) ter verkiezing van leden voor de Gemeenteraad, 1884 14 
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Afbeelding 1: Kiezerslijst van Amsterdam, 1884 (foto: G.A. Amsterdam). 
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Afbeelding 2: Ti telpagina van de kiezerslijst van Geffen (N.Br.) ter verkiezing van leden voor 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal , 1883 (foto: Streekarchivariaat Maasland) . 
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Afbeelding 3: Kiezerslijst van Geffen (N.Br.) ter verkiezing van leden voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal , 1883 (foto: Streekarchivariaat Maasland) . 



Afbeelding 4: Kiezerslijst van Geffen (N. Br.) ter verkiezing van leden voor de Provinciale Staten, 
1883 (foto: Streekarchivariaat Maasland) . 
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Afbeelding 5: Kiezerslijst van Geffen (N.Br.) ter verkiezing van leden voor de Gemeenteraad, 
1884 (foto: Streekarchivariaat Maasland) . 
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