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Omstreden petities

Het petitionnement en het probleem van politieke legitimiteit, 1828-18781

Maartje Janse

De negentiende eeuw kende een levendig gebruik van petities: verzoekschriften waarin 
de bevoegde macht werd uitgenodigd iets te doen of na te laten. In dit artikel staat een 
omstreden vorm van petitioneren centraal: grootschalige petities, gericht aan het par-
lement of de Koning. Wanneer tienduizenden, soms honderdduizenden, petitionaris-
sen op zelfbewuste toon wilden meepraten over de politiek lokte dit vaak felle reacties 
uit van regering, parlement en burgers. Het was voor alle betrokkenen duidelijk dat 
hier fundamentele kwesties ter discussie stonden, bovenal de vraag in hoeverre gewone 
burgers konden participeren in het politieke systeem.2 Onder de Grondwet van 1815 
was het volk vertegenwoordigd door middel van verkiezingen op basis van beperkt 
kiesrecht. Hoe legitiem waren alternatieve manieren waarop het volk zijn stem kon 
laten horen in politieke kwesties eigenlijk? Wie mochten precies petitioneren, en aan 
wie en waarover? Grootschalige petities konden de positie van het parlement tegen-
over Koning en regering versterken, maar ook verzwakken – vooral als de Koning een 
petitiebeweging succesvol inzette om zijn machtspositie te versterken. Meer dan eens 
leidde een petitiebeweging tot de val van een kabinet en de ontbinding van de Tweede 
Kamer. Daarmee was het een machtiger wapen dan wel eens wordt gedacht. 

De Nederlandse petitiegeschiedenis verdient meer aandacht, alleen al omdat ze 
veranderende politieke verhoudingen en overtuigingen haarscherp in beeld kan bren-
gen. Voor de negentiende eeuw bestaat er literatuur over een aantal individuele petitie-
campagnes,3 maar er is nauwelijks iets verschenen over petitioneren als zodanig.4 Een 
recent artikel van Joris Oddens over de periode 1780-1830 bracht daar verandering in. 
Oddens laat zien dat er ook toen al grootschalige petities werden georganiseerd, met 
de impliciete en soms expliciete claim dat deze het volk beter representeerden dan de 
volksvertegenwoordigers, wat fundamentele vragen over het politieke bestel opwierp.5 
Op basis van parlementaire verslagen, pamfletten en andere bronnen waarin de legiti-
miteit van petities werd besproken analyseert deze bijdrage voor de halve eeuw daarna 
hoe petitionarissen en hun sympathisanten legitimiteit claimden, en hoe politici en 
critici reageerden op die claims.

In de negentiende eeuw werden de begrippen ‘adres’, ‘verzoekschrift’ en ‘petitie’ 
door elkaar gebruikt en kwam het later veelgebruikte ‘massapetitie’ niet voor; voor 
1892 vinden we ‘monsterpetitie’ slechts eenmaal in de Handelingen.6 Wel raakte een 
ander woord in zwang om een massale petitiebeweging aan te duiden: dat was een 
‘petition nement’. Hoogstwaarschijnlijk hadden Nederlandstalige volksvertegenwoor-
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digers deze term in de late jaren 1820 overgenomen van de Franstalige Belgische petiti-
onarissen. Het Franse pétitionnement betekent letterlijk ‘activiteit van het petitioneren’, 
waarmee het nieuwe fenomeen van het organiseren van grootschalige petitiecampag-
nes werd aangeduid. Hoewel dergelijke acties al in de late achttiende eeuw voorkwa-
men, gebruikte men dit woord nauwelijks in de negentiende eeuw. Na 1815 nam men 
afstand van het revolutietijdperk en eerdere debatten over petitioneren leken vergeten.7

De Zuidelijke petitiebeweging (1828-1830)

In maart 1829 bereikten honderdvijftig petities die samen zo’n 150.000 handtekeningen 
droegen het parlement van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het betrof een 
uiting van de toenemende onvrede in de Zuidelijke Nederlanden met het ambitieuze 
eenwordingsbeleid van Willem i. Katholieken en liberalen hadden in 1828 de handen 
ineengeslagen om te protesteren tegen onder meer pogingen tot het inperken van de 
persvrijheid en van de macht van de Katholieke Kerk. Een directe aanleiding voor de 
petities vormde de gevangenzetting van de kritische journalist Louis de Potter, maar de 
beweging was qua timing duidelijk gericht op de Kamerdebatten over de tienjaarlijkse 
begroting die mei 1829 gevoerd zouden worden.8

Van Maanen, de repressieve minister van Justitie, toonde zich in correspondentie 
met Willem i bezorgd over de petitiebeweging. Het speet hem dat hij geen wettelijke 
grond had kunnen vinden om de beweging te verbieden: ‘[M]assaal ondertekende 
petities [...] zijn te lang gedoogd’, aldus Van Maanen, en vielen inmiddels onder het 
gewoonterecht. Dat waren dan meestal petities die gingen om ‘bepaalde belangen, hetzij 
van eene zekere klasse van ingezetenen, handelaren, fabrikanten enz., of wel van eene 
bijzondere gemeente’; die waren daarmee nog in de geest van het grondwettelijke recht 
van petitie. Dit keer was er iets anders aan de hand. De petities uit de achttiende eeuw 
negerend, stelde Van Maanen dat er niet eerder grootschalige petities waren ingediend 
over ‘algemeene staatsbelangen, beginselen van regeering, questien van staatsregt enz.’9

De Koning reisde af naar het zuiden om de gemoederen te kalmeren, maar hij 
bereikte het tegenovergestelde toen hij in een toespraak te Luik ook over de petitie-
beweging begon. Hij nam ‘die zogenaamde grieven’ niet serieus, sprak hij zijn onder-
danen toe, want hij wist dat die het resultaat waren van het ‘schandelijk gedrag’ van 
enkele individuen. Tot grote woede van de Koning leidden zijn woorden tot een tweede 
petitiecampagne, veel groter en beter georganiseerd dan de eerste met duizend petities 
en meer dan 300.000 ondertekenaars, van wie een deel afkomstig uit de Noordelijke 
Nederlanden.10

In en buiten de Kamer werd uitvoerig gedebatteerd over deze ‘razernij der petitiën’.11 
Deels toont de kritiek dat er een sterke continuïteit bestond met de achttiende-eeuwse 
oordelen over petities. Legitieme petities waren eerbiedig van toon en strikt noodzake-
lijk, zodat ze niet de kostbare tijd van de volksvertegenwoordiging verspilden; bovenal 
waren ze het resultaat van een vrijwillige daad, niet van manipulatie.12 Rond 1830 werd 
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op die gronden betoogd dat de zuidelijke petitionarissen geen legitieme petities had-
den geproduceerd. Critici spraken zelfs van ‘schandschriften [...] of verdienen zulke 
petitieën, dikwijls in den vorm van: wij eischen enz. eene andere benaming [...]?’13 De 
conservatieve jurist Cornelis van Assen betoogde in een omvangrijk pamflet onder 
meer dat het parlement zijn tijd verbeuzelde met het behandelen van zo veel petities.14 
De petities werden veelvuldig voorgesteld als het product van volksmennerij en mani-
pulatie door agitatoren, onder wie bijvoorbeeld katholieke priesters. De petitionaris-
sen zouden niet begrepen hebben waar het om ging, maar in ‘kroegen en gemeene 
herbergen’ hun handtekening hebben gezet in ruil voor een borrel.15

Andere kritiekpunten op petities laten echter zien dat na de revolutietijd veel aan-
dacht uitging naar het gevaar van petities voor een terugval in politieke en maatschap-
pelijke wanorde, of zelfs voor een nieuwe revolutie: ‘Wat anders is dit dan de open-
bare rust in gevaar brengen, verdeeldheid te zaaijen en wanorde en wantrouwen aan te 
kweeken? Wat anders is dit dan de jaren van 1784-1787 te hernieuwen?’ Dat de Franse 
Revolutie ‘steeds een baken moge zijn voor iederen regtschapen Nederlander! Ver-
bannen wij dus uit ons midden alle partijschap.’16 Zelfs het recht van petitie werd als 
on-Nederlands bestempeld. Volgens Van Assen was dat een vrucht van Franse bodem 
waarvan men nu inzag dat die hier misplaatst was. ‘Niet zonder schaamte zag men [na 
1801] terug op handelingen [...] die tegen het eigenlijk nationaal karakter waren inge-
slopen.’ Ook Engeland had Nederland op het verkeerde pad gebracht, ‘dat Engeland, 
van waar de waanzin der volken des vasten lands zoo vele instellingen heeft gehaald’, 
volgens Van Assen vaak met desastreuze gevolgen.17

Een anonieme auteur veroordeelde vooral ‘petitien over punten van het staatsregt, 
dat toch in alle gevallen geheel buiten de competentie der massa’s moet blijven […] opdat 
nimmer het volk zich met de regering van den lande moeije, of zich bevoegd achte 
stem in de wetgeving te bezitten’. Hij citeerde de liberaal Donker Curtius die in de 
Kamer had gewaarschuwd: ‘[A]lzoo zou weldra onze Staat van gewijzigde en beperkte 
Monarchie, in eene soort van Volksregering ontaard zijn.’18 Van Maanen had vergelijk-
bare zorgen geuit toen hij aan Willem i schreef dat een onbeteugeld petitionnement 
kon leiden ‘tot den staat van democratie, ja van anarchie’.19

Een aantal liberale volksvertegenwoordigers verwierp het idee dat petitiebewegin-
gen tot revolutie leiden. Ze zouden juist kritiek kunnen kanaliseren en zo plotselinge 
uitbarstingen van onvrede voorkomen.20 Dergelijke volksparticipatie in de politiek 
zou een vruchtbaar communicatiemiddel tussen regering en geregeerden kunnen zijn, 
en parlement en regering kunnen legitimeren in de ogen van het volk. Het liberale 
Kamerlid Luzac schreef Van Assen in 1829: ‘Wij moeten vertegenwoordigers hebben, 
die begrijpen willen, dat eene constitutie leven moet brengen in alle de deelen van 
het ligchaam van den Staat en dat dit leven, geene insurrectie is, maar noodzakelijke 
beweging en een voortgang tot het goede.’21 

Maar nog steeds was niet duidelijk wat er met de petities moest gebeuren. De 
meeste waren gericht aan de Tweede Kamer, terwijl Van Maanen in 1815 bij de pre-
sentatie van de Grondwet had benadrukt dat petities via de Provinciale Staten aan de 
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Koning dienden te worden gestuurd, en niet gericht mochten worden aan de volksver-
tegenwoordiging. Een Koninklijk Besluit van 1820 dat Departementshoofden verbood 
dergelijke informatie van het parlement in ontvangst te nemen, had dit nog bekrach-
tigd. Verschillende Kamerleden verdedigden desondanks het recht van ingezetenen om 
de volksvertegenwoordiging direct te petitioneren, zodat die inderdaad een bemidde-
lende functie kon vervullen tussen burger en regering.22 

Een creatieve oplossing moest de impasse doorbreken: de Tweede Kamer kon de 
Koning zelf petitioneren middels een formeel adres, om zijn aandacht te vragen voor 
de ontvangen petities. Dit voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer: evenals de Koning 
en zijn kabinet vreesden de senatoren dat het doorsturen van petities een precedent-
werking zou hebben en het petitioneren van het parlement zou normaliseren en legi-
timeren. Dat was gevaarlijk, omdat het uiteindelijk tot ministeriële verantwoordelijk-
heid kon leiden. Dat ministeriële verantwoordelijkheid een steeds terugkerende eis 
was in de zuidelijke petities politiseerde de procedurele discussie nog meer.23 Toen op  
25 augustus 1830 in Brussel een revolutie uitbrak die zou leiden tot de Belgische onaf-
hankelijkheid, voelden velen zich bevestigd in hun overtuiging dat petitionnementen 
destructieve politieke hartstochten kunnen opwekken.

De Aprilbeweging (1853)

In het zittingsjaar 1848-1849 werden er maar liefst tweeduizend petities ingediend bij 
het parlement met verzoeken gerelateerd aan de grondwetswijziging.24 In de jaren voor 
de grondwetswijziging hadden liberalen het wapen van de petitiebeweging slechts 
éénmaal in stelling gebracht om brede maatschappelijke steun voor een grondwets-
wijziging aan te tonen. Het ‘voorstel der Negenmannen’ (1844), genoemd naar Thor-
becke en acht andere Kamerleden die het indienden, was bedoeld als manifest om de 
publieke opinie te beïnvloeden en burgers een stem te geven.25 De liberale pers riep op 
tot petitioneren: ‘De Koning verneme dat het negental in de volksvertegenwoordiging 
de werkelijke tolk der natie is.’26 Pamfletten bevatten soms modelpetities, die ook los 
in Amsterdam ruim werden verspreid.27 De Negenmannen presenteerden de petities 
om hun eisen meer legitimiteit te geven en stelden daarmee impliciet de legitimiteit 
van de overige Kamerleden ter discussie. Ze hadden betoogd dat de vijfduizend hand-
tekeningen allemaal afkomstig waren van stemrechthebbenden, die goed op de hoogte 
waren van de politiek. Tegenstanders echter zagen ‘het zoogenoemde petitionnement’ 
als ‘het zekerste kenmerk van hoog opgevoerde hartstogt in het staatkundige’.28 Een 
grondwetsherziening volgde pas in 1848, maar deze petitiebeweging was wel de aanlei-
ding geweest voor de oprichting van de eerste uitgesproken politieke vereniging sinds 
de revolutietijd: de liberale Amstelsociëteit.29

Het eerste grootschalige petitionnement na 1848 liet tot april 1853 op zich wachten. 
In essentie was de aan dit petitionnement gerelateerde Aprilbeweging een antikatho-
lieke beweging, gericht tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie die gewaar-
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borgd was in de nieuwe Grondwet. Tegelijkertijd werd de beweging gevoed door een 
conservatief ressentiment tegen Thorbecke. Vooraanstaande leden van de Nederlands 
Hervormde Kerk maakten gebruik van de organisatiestructuur van de kerk om een 
landelijke petitiebeweging op te zetten. Alle hervormde kerkenraden maar ook andere 
protestantse kerken en instellingen ontvingen de petitietekst, die aan de Koning gericht 
was. Uiteindelijk leverde dit meer dan 200.000 handtekeningen op (op een bevolking 
van drie miljoen).30 

De bisschoppelijke hiërarchie werd volgens plan hersteld, maar de Aprilbeweging 
had toch grote politieke repercussies door de reactie van de Koning. Een delegatie van 
de Amsterdamse kerkenraad bood haar door maar liefst vijftigduizend mannen en 
vrouwen ondertekende petitie persoonlijk aan Willem iii aan, en dit plechtige moment 
inspireerde de Koning tot een controversiële stellingname. Hij legde de formele reactie 
die zijn ministerraad had voorbereid terzijde, sprak zijn sympathie uit voor de petitio-
narissen, en uitte kritiek op zijn ministers en op de Grondwet die hij van zijn vader had 
geërfd. Thorbecke en de overige ministers namen hierop ontslag en een conservatieve 
regering trad aan.31

Nu waren het de liberalen die zo’n petitionnement bedenkelijk vonden, en waren 
het de conservatieven en orthodox-protestanten die de legitimiteit van de omstreden 
petitiebeweging verdedigden. Het liberale tijdschrift De Gids hekelde ‘[d]ie hartstog-
telijkheid, die ongepaste bedreigingen, die oproerige taal’ van de Aprilbeweging. Het 
gebruikte de kritiek die tegen de eerdere liberale bewegingen waren gebruikt: het peti-
tionnement was niet legitiem omdat het geen mouvement spontané, geen spontane 
beweging was, maar het product van agitatie en organisatie van bovenaf.32 De drij-
vende krachten achter de beweging hadden de ‘onoordeelkundige volksmenigte’ angst 
aangejaagd voor katholieken en hen zo tot ondertekening aangezet van petities die de 
grondwettige vrijheid van de katholieken niet eerbiedigden. Daarmee was de beweging 
ongrondwettig.33 De petitionarissen zelf lijken zich achteraf ook geschaamd te hebben 
voor hun stellingname, ze krabbelden terug en nuanceerden hun positie.34 Een jaar na 
dato schreef het antipapistische tijdschrift De Fakkel: ‘Wat is er van de Aprilbeweging 
geworden? Eene treurigflauwe herinnering, eene reeds lang weggestorven echo, een 
belachelijk iets.’35 Of zoals een thorbeckiaan het spottend formuleerde in een Kamer-
rede: ‘Eerst was het een algemeene nationale beweging, naderhand was zij enkel een 
mouvement spontané; nu wordt dat mouvement spontané geapaïseerd en eindelijk zal het 
blijken voor de geheele wereld dat het eene ondeugende politieke beweging is geweest.’36

Reflectie op het petitionnement

Petitionnementen waren volgens veel parlementariërs gevaarlijk omdat ze een aanval 
vormden op hun zo sterk gekoesterde onafhankelijkheid. Steeds als het onderwerp ter 
sprake kwam, klonken er onafhankelijkheidsverklaringen: ‘Ik ben niet bevreesd voor 
die petitionnementen; ik vraag alleen naar de zaken die in het adres staan en niet naar 
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het aantal der onderteekenaren’, stelde een liberaal Kamerlid in 1865.37 Hij vroeg naar 
aanleiding van een aantal adressen over de suikerbelasting: ‘[W]elke waarde kunnen 
wij aan al die adressen hechten? Zijn zij wel zoo zuiver? Zijn zij alleen onderteekend 
door belanghebbenden en deskundigen [...]?’ Toch beschouwden politici in de prak-
tijk petitiebewegingen wel degelijk als indicator van de publieke opinie, die vanaf 1840 
steeds belangrijker werd in de politiek. Ministers verdedigden hun beslissing om over 
een bepaald onderwerp geen wetsvoorstel in te dienen door ‘met eene zekere soort van 
gering-schatting’ te zeggen dat er maar een enkele petitie over was ingediend.38 In 1851, 
bij de debatten over de Onderwijswet, was het orthodox-protestantse Kamerlid Groen 
van Prinsterer te verstaan gegeven dat de tijd nog niet rijp was voor zijn voorstellen, 
omdat er geen petities over waren ingediend, en dus nog niet was ‘gebleken dat de natie 
in uw gevoelen deelt’.39

Groen kwam op die opmerking terug in het debat rond de Onderwijswet van 
1856, toen honderd petities met 13.500 handtekeningen waren aangeboden, waarin 

Aanbieding van een adres aan koning Willem iii in Utrecht (1853-1856), schilderij van Nicolaas Pieneman  
[collectie centraal museum utrecht]
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onder andere gepleit werd voor het behoud van het christelijk beginsel op de open-
bare school. Als de stem van het volk nu genegeerd werd, dan zou het petitierecht ‘in 
eene bijkans belagchelijke formaliteit ontaarden’, die uiteindelijk de positie van het 
parlement zelf zou verzwakken. Groen wees er fijntjes op dat de meeste petitiona-
rissen maar weinig vertrouwen hadden in de volksvertegenwoordiging: ‘“Wat kan er 
dus,” werd door menigeen gezegd, “van de Kamer worden verwacht! Zij doet al wat 
het Ministerie verlangt; zij let niet op uwe wenschen; zij kent ze niet; zij miskent ze. 
[…] Neen! naar de Kamer niet; wendt u tot den Koning.”’ Groen had zich tegen deze 
denktrant verzet: de Koning petitioneren was het laatste redmiddel, een petitie aan het 
parlement was voor burgers de constitutionele manier om hun zorgen te uiten. Hij 
waarschuwde de conservatieve regering voor een herhaling van de Aprilbeweging als 
ze niet naar het volk zou luisteren.40

Conservatief afgevaardigde Johannes Bosscha vertolkte de mening van de Kamer-
meerderheid toen hij de petitiebeweging van 1856 afschilderde als een gevaarlijke 
bedreiging voor de onafhankelijkheid en reputatie van het parlement. Liet het parle-
ment zich beïnvloeden door een petitionnement, dan zou er spoedig een contra-peti-
tionnement volgen, 

van degenen die eerder op een onafhankelijke kamer vertrouwden. Nieuwe hoopen 
en honderdtallen van adressen zullen aanrukken, en in plaats van een betamelijk 
zelfvertrouwen aan den dag te leggen op haar eigen oordeel, zal de Kamer ver-
klaren, liever een speelbal te willen zijn, gereed om geslingerd te worden door de 
meeningen van allerlei bekende en onbekende adressanten.41

De omvang van de petitiebeweging legitimeerde deze niet, maar tastte volgens hem 
haar legitimiteit juist aan. De campagne was ‘eene poging tot vervaard-making’ (bang-
makerij); ‘als intimiderend paraderen van een leger voor de slag’; als een ‘vertooning van 
strijdkrachten’. Kamerleden veranderden niet van mening door het zien van stapels peti-
ties, aldus Bosscha, omdat ze ervan uitgingen dat de meeste petitionarissen niet begre-
pen wat ze ondertekenden. ‘En daarom, of de lijst van die naamteekeningen een, of twee, 
of twintig vellen of ellen papiers beslaat, is voor mijne overtuiging volmaakt hetzelfde.’42

Reflectie op het fenomeen van het petitionnement volgde. Groen had in de Kamer 
verklaard: 

Wij hebben niet enkel petitien, maar ook (ik bedien mij met opzet van een woord, 
dat in gunstigen en ook ongunstigen zin gebruikt wordt) petitionnement. Dat is: 
reeds de menigvuldigheid zelve der petitien bewijst dat de maatregel, om welks 
bestrijding het te doen is, in buitengewone mate weêrzin en zedelijken weêrstand 
gewekt heeft. 

Bosscha gruwde echter van het woord en verklaarde: ‘[Z]oo veel eerbied ik heb voor 
het regt van petitie, zoo weinig eerbied heb ik voor een petitionnement.’ Bitter merkte 
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Groen op dat ‘staatkundige wijsheid’ voor parlementariërs blijkbaar betekende ‘zoo 
min mogelijk notie van dat zoogenaamde petitionnement nemen, […] immers mogen 
we niet vergeten dat hier eigenlijk alles neerkomt op dit ééne: het onkundige volk is 
slagtoffer van politieke kunstenarij’.43 Koning Willem iii was daarentegen blij met het 
petitionnement. Door net als bij de Aprilbeweging zijn steun voor de petitionarissen 
uit te spreken, lukte het hem het kabinet-Van Hall-Donker Curtius ten val te bren-
gen. Dit was het tweede achtereenvolgende kabinet dat aftrad omdat de Koning, die in 
beide gevallen al langer ontevreden was over de regeringen, het momentum van een 
petitionnement kon gebruiken om de macht naar zich toe te trekken.44

Zelfs pressiegroepen, die als dubbele taakopvatting hadden de publieke opinie voor 
te lichten en die te vertolken, toonden zich ambivalent ten opzichte van het organise-
ren van grootschalige landelijke petities. De leiders van de Maatschappij tot Nut van 
den Javaan (1866-1877), die streed voor afschaffing van het cultuurstelsel, realiseerden 
zich dat ze hun zaak ook konden benadelen met een petitionnement, ‘omdat het eene 
politieke demonstratie zou wezen’. Petities van mensen zonder kiesrecht waren legi-
tiem wanneer ze grieven van sociale of morele aard overbrachten, maar het volk als 
zodanig hoorde zich niet met politiek bezig te houden. Agitatie rond een kwestie in 
verkiezingstijd werd daarbij lange tijd veroordeeld als een machine de guerre: een par-
tijpolitiek ‘oorlogswerktuig’ om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.45 

In 1872 richtten orthodox-protestanten in het kader van de schoolstrijd het 
Anti-Schoolwet-Verbond op, naar voorbeeld van de Britse Anti-Corn Law League en 
Anti-Slavery Society, en waarschijnlijk ook geïnspireerd door het recente succes van 
het Anti-Dagbladzegel-Verbond (1867-1869).46 Het Anti-Schoolwet-Verbond bood een 
nieuw perspectief op petitioneren: zijn petities zouden niet de parlementaire agenda 
volgen, maar die agenda bepalen. Als het Verbond tienduizend leden zou hebben, zou 
het een petitionnement organiseren. In deze voorstelling van politiek werd participatie 
van het volk legitiem geacht als het massaparticipatie was. Zelfs de oude Groen vond 
dit te ver gaan en wees de plannen van de hand als on-Nederlands: ‘We zijn hier niet 
in Engeland.’47 

Het Volkspetitionnement (1878)

Toch leek het petitionnement uit 1878 erop te wijzen dat de Nederlandse politieke 
cultuur steeds meer op de Engelse was gaan lijken. Het protest was gericht tegen de 
liberale Onderwijswet van 1877, die hogere eisen stelde aan het onderwijs op lagere 
scholen, terwijl alleen staatsscholen meer geld kregen om aan die eisen te voldoen. 
De campagne was niet georganiseerd door het Anti-Schoolwet-Verbond, maar kwam 
wel voort uit hetzelfde orthodox-protestantse netwerk. In tegenstelling tot de April-
beweging was deze petitiecampagne iets waar orthodox-protestanten trots op zouden 
blijven. In de jaren 1850 waren petitionnementen gepresenteerd als spontane uitdruk-
kingen van de volkswil, hooguit gefaciliteerd door de kerk of bepaalde verenigingen. 
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Nu leek het haast of de petitie zelf secundair was en het vertoon van een machtige 
organisatie het belangrijkste doel. Als onderdeel van de campagne verscheen, slechts 
maanden nadat de petitie aan de Koning was aangeboden, een indrukwekkend, 167 
pagina’s tellend geïllustreerd Gedenkboek.48 

De petitiecampagne was in alle opzichten indrukwekkend. Op de dag dat de wet 
de Eerste Kamer was gepasseerd, begon het raderwerk van de machine te draaien. Niet 
minder dan 200.000 exemplaren van het verzoekschrift werden verspreid door het 
hele land. Een fijnmazig netwerk van lokale commissies en agenten, geregisseerd door 
een efficiënt centraal comité, had slechts een week nodig om 305.596 handtekenin-
gen te verzamelen van mannen en vrouwen uit heel Nederland. Katholieken, die ver-
gelijkbare bezwaren hadden tegen de Onderwijswet, voegden daar nog eens 164.000 
hand tekeningen van hoofden van huishoudens aan toe. Katholieken hadden eerder 
al petities gestuurd naar de Tweede en de Eerste Kamer, ondertekend door respec-
tievelijk 148.000 en 168.000 huishoudens. Dit was echt een massale petitiebeweging: 
in totaal waren bijna 800.000 handtekeningen verzameld tegen Kappeynes wet. De 
Tweede Kamer werd door slechts 122.000 kiezers samengesteld – op papier, want het 
opkomstpercentage was laag.49 De adressanten claimden zelfs dat minstens de helft 
van de Nederlanders het met hen eens was, maar dat velen niet hadden willen tekenen, 
ofwel omdat ze het middel van petitionnement afkeurden, ofwel omdat ze er geen 
vertrouwen meer in hadden na vijfentwintig jaar vruchteloze strijd.50 

Explicieter dan ooit tevoren klonk het argument dat het petitionnement de volks-
wil beter representeerde dan het parlement; vandaar dat het ook werd aangeduid als 
‘Volkspetitionnement’. Maar minister van Justitie Jan Kappeyne van de Coppello was 
niet onder de indruk. In zijn officiële rapport schreef hij: ‘Het Volkspetitionnement 
moet worden gequalificeerd als een zuiver staatkundige demonstratie, lang van te 
voren bedacht en voorbereid.’ Waarom anders was er niet tegen de wet geprotesteerd 
toen daarover gedebatteerd werd in het parlement? ‘Het Volkspetitionnement blijkt 
alzoo eene Staatkundige beweging te zijn, welke den Koning in weerspraak poogt te 
brengen met de Vertegenwoordiging.’51 Organisator Abraham Kuyper wees Kappey-
nes suggesties van de hand als een ‘zuivere onwaarheid’. De petitionarissen hadden 
zich tot de Koning gericht omdat ze hun vertrouwen in het parlement verloren had-
den. ‘Algemeen was de opinie, dat men niet tot de Staten-Generaal moest gaan, omdat 
deze enkel den kiezers naar de oogen zien, en dus niet het volk, maar alleen de voor 
zichzelven zorgende kiezers vertegenwoordigen.’ De ‘volksleiders’ hadden niets anders 
gedaan dan ‘de volksuiting organiseeren en het volk, wij durven zeggen, op de onpar-
tijdigste wijze voorlichten’.52 

Het kan echter niet ontkend worden dat Kuyper een maandenlange, zeer geagi-
teerde perscampagne had gevoerd om zijn achterban warm te krijgen voor de petitie. 
Zijn retoriek was opruiend. Omdat het parlement niet het volk vertegenwoordigde 
maar slechts een liberale ‘kiezers-aristocratie’, aldus Kuyper, was het volkspetition-
nement noodzakelijk om ‘het land zelf tot den Koning te laten spreken’. De Koning 
zou naar zijn volk luisteren en de wet niet ondertekenen. Kuyper stelde dat gewetens-
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vrijheid ook op de Koning van toepassing moest zijn. Mochten liberalen hem dwingen 
de wet te bekrachtigen tegen zijn wil, dan zou dat het ultieme bewijs zijn dat het poli-
tieke systeem gecorrumpeerd was. ‘Weg met zóó onzedelijke constitutie! Weg met zóó 
gewetenloos systeem!’53

Liberalen veroordeelden Kuypers agitatie als populistisch en antiparlementair, als 
niets minder dan een oproep aan de Koning om het parlement terzijde te schuiven en 
persoonlijk in te grijpen in staatszaken.54 Volgens hen was het petitionnement niets 
meer dan ‘volksopwinding door volksmisleiding’ en waren de petitionarissen een door 
‘gemoederen-opruijerij’ en ‘bedrieglijke leuzen opgezweepte volkshoop’. De nrc vond 
het woord ‘volk’ in volkspetitionnement niet op zijn plaats, omdat het petitionnement 
‘zich bepaalt tot een kerkelijke partij, en dus alle nationaal karakter mist’. Liberalen 
zagen de Onderwijswet als een belangrijk middel om de nationale eenheid te verster-
ken; toegeven aan sektarisme zou dat ideaal bedreigen.55 Ze benadrukten daarbij dat 
de kwantiteit van de ondertekenaars noodzakelijkerwijs de kwaliteit ervan compro-
mitteerde: 

Wanneer een tiende van dezen drom petitionnarissen zich geadresseerd had, dan 
had de manifestatie voor ernstig gemeend kunnen gehouden worden. Aan 10000, 
20000, aan 30000 des noods, angstige en bezwaarde Nederlandsche gemoederen 
had men geloof kunnen slaan, maar toen de verzamelaars met 100000, met 200000, 
met 300000 dito gemoederen kwamen aanloopen, was het met het effect gedaan.56 

De kracht van het getal werd vanaf een bepaald punt ondermijnd door het argument 
dat de politieke natie zo klein was dat een grootschalig petitionnement per definitie 
een product was van manipulatie van een politiek ongeschikte – en dus gevaarlijke – 
massa.

Willem iii ontving het Volkspetitionnement ook dit keer met sympathie, maar 
tekende niettemin de liberale Onderwijswet. Toch bleek de petitiebeweging van groot 
belang voor de politisering, mobilisatie en het zelfvertrouwen van orthodox-protes-
tanten. De organisatoren voelden dat er kansen waren voor een meer permanente 
‘organisatie der ontdekte krachten’. Kuyper kreeg de vraag: ‘Wat doet gij nu met die 
honderdduizenden, met de comité’s? […] Kan er iets blijvends, iets goeds uit voort-
komen?’57 De petitiecampagne was daarnaast belangrijk voor het verbinden van reli-
gieuze identiteit aan politieke kwesties. In het verleden is het belang van het Volkspe-
titionnement voor het ontstaan van de Anti-Revolutionaire Partij in 1878 wellicht te 
simplistisch voorgesteld (er lagen al langer plannen voor die partij, die zelfs vertraagd 
werden door het petitionnement),58 maar het petitionnement en de teleurstellende 
reactie van de Koning waren onmiskenbaar cruciaal in de acceptatie en ondersteuning 
van de eerste politieke partij in Nederland.59
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Conclusie

Petitionnementen, hoewel omstreden, legden gewicht in de schaal en konden de 
machtsverhoudingen tussen parlement, regering en Koning op scherp zetten. Vooral 
in de decennia waarin er nog geen machtsevenwicht was ontstaan tussen Koning 
en parlement en partijpolitiek nog omstreden was, vormde het petitionnement een 
gevreesd politiek wapen: het kon als machine de guerre worden ingezet in verkiezings-
tijd, of door de Koning worden gebruikt in de machtsstrijd met zijn kabinet.

Grootschalige petities betwistten uit de aard der zaak het politieke systeem, dat 
gebaseerd was op een beperkt kiesrecht. Petities herinnerden het volk eraan dat het 
door zich te organiseren veel kon bereiken in de politiek, ook voor degenen die daar 
formeel van waren uitgesloten. Politieke organisaties als de Amstelsociëteit en de 
Anti-Revolutionaire Partij hielden dat idee levend na het petitionnement. Tegelijker-
tijd herinnerden petities politici eraan dat ‘het volk’ veel talrijker en diverser was dan 
het electoraat waaraan het parlement zijn legitimiteit ontleende. 

Petities vroegen iets aan het parlement, maar ze gaven ook iets terug: de verwach-
ting dat de geadresseerde ontvankelijk zou zijn voor de stem van het volk en, daaruit 
volgend, de erkenning dat hij het volk daadwerkelijk vertegenwoordigde. Petities kon-
den de legitimiteit van het parlement ter discussie stellen, maar die evenzeer erkennen. 
In een systeem dat niet op volkssoevereiniteit gebaseerd was, waren ze daarmee van 
wezenlijk belang en speelden ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons parle-
mentaire stelsel. 
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