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Inleiding
Het parlementaire systeem van Nederland werd gegrondvest in 1848. Van dat jaar
dateert de grondwetsherziening van Thorbecke. Sinds 1848 heeft het systeem zich
langzaamaan aan de veranderende omstandigheden aangepast en zich ontwikkeld tot
wat het nu is. Het politieke bedrijfvan 1848 tot 1918 had een ander karakter dan dat van
na 1918, toen het algemeen kiesrecht de verkiezingsuitslagen ging bepalen en massapartijen ontstonden. Ook in de negentiende eeuw hield het parlement zich weliswaar in
hoofdzaak bezig met practische beleidsmaatregelen, maar een herkenbare partijstructuur op ideologische grondslag (op basis waarvan in de practische politiek keuzes worden gemaakt) ontbrak. De bestudering van de negentiende-eeuwse politiek wordt
hierdoor bemoeilijkt. Er zijn wel politieke scheidslijnen te trekken, maar een indeling
blijft altijd kunstmatig. Pas na 1870 was er sprake van enige partijvorming. Tussen 1848
en 1870 kunnen we een liberale, een conservatieve en een antirevolutionaire stroming
onderscheiden. Een belangrijke positie werd in deze periode ingenomen door de behoudende vleugel van de liberalen. Met name vanaf de tweede helft van dejaren zestig
zorgde de verdeeldheid in het liberale kamp voor een patstelling en politieke stagnatie
in het parlement, ofschoon de liberalen er een meerderheid hadden. De politieke duidelijkheid ontbrak en dat leek ten koste van een duidelijk beleid te gaan .1
Aan dit gebrek aan politieke slagvaardigheid kwam in dejaren negentig een einde.
In die tijd kwamen, als gevolg van een toenemende polarisatie binnen het parlement, de
conto~ren van verschillende politieke partijen met eigen ideologieën steeds duidelijker
naar vbren. Ondanks politieke stagnatie bleef het parlementaire stelsel dus in beweging. In deze enigszins onoverzichtelijke politieke situatie was Norbertus Reinerus
Henricus Guljé lid van de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Breda. Hij maakte zijn
entree in de Kamer in maart 1862 en nam afscheid in juni 1871. Waar stond deze man in
het politieke spectrum? Waaruit bestonden zijn politieke werkzaamheden en waren die
belangrijk? Voor het schetsen van een politiek profiel beschikken wij slechts over enige
biografische gegevens en over de opmerkingen die Guljé maakte tijdens algemene beraadslagingen in de Tweede Kamer.
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Biografischegegevens
Norbertus Reinerus Henricus Guljé werd op vijfjuni 1808 geboren in 's-Hertogenbosch. Het geslacht Guljé was afkomstig uit de Meierij van 's-Hertogenbosch. De
grootvader van Norbertus was een bekend Brabants patriot. De vader was een hoge adviseur van de commissaris-generaal van Suriname. Norbertus werd in 1832 controleur
van de directe belastingen. Van 1849 tot 1851 leidde hij de bedijking van een polder op
Zuid-Beveland. Daarna stichtte hij een zeepziederij en oliemolen te Breda met een
'stoomtuig van tien paardekrachten met een ketel'. Guljé bezat daarmee een van de twee
stoomwerktuigen die in het jaar 1851 in Breda in gebruik waren. Hij woonde in Breda
aan de Nieuwstraat. In 1866 rapporteerde de opsteller van het Verslag van de gemeente
Breda: 'Firma N. Guljé & Zn. Olieslagerij en ziederij van harde en zachte zeep (...) munt
uit door hoedanigheid van waren, ordelijkheid van beheer en zindelijkheid der werkplaatsen'.2. Te Breda was Guljé een bekend gemeenteraadslid van 1851 tot 1852 en van
1859 tot 1870. Vanaf 1850 was hij lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en
van maart 1862 tot juni 1871 was hij een van de twee afgevaardigden die het kiesdistrict
Breda naar de Tweede Kamer mocht sturen. Hij was daarnaast lange tijd voorzitter van
de kiesvereniging 'Eendragt' te Breda. In de Tweede Kamer werd hij beschouwd als financieel en fiscaal specialist. Hij stond bekend als aanhanger van Thorbecke, met wie
hij ook persoonlijk bevriend was. 3

35. Portret vanN.R.H. Guljé (1808-1885) en van zijn echtgenote M.J.A. Mensing (1810-1880) (coll. GAB).

De politieke situatie in het district Breda en de strijd om de gunst van de kiezer
Het politieke leven in het kiesdistrict Breda rond 1862 werd gekenmerkt door rivaliteit tussen de stedelijke kiesverenigingen 'Eendragt' en 'Kiezerssocieteit'4 aan de
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ene kant en de kiesvereniging 'Centrale Vergadering der Vereenigde Kiezersgezelschappen der Plattelandssche Gemeenten' aan de andere kant. De stedelijke kiesverenigingen steunden kandidaat Guljé, terwijl het platteland in deze periode andere kandidaten naar voren schoof. Politieke meningsverschillen lijken een geringe rol te spelen. Het
is echter waarschijnlijk, dat de plattelandskiezer conservatiever stemde dan zijn stedelijke tegenhanger. Daarnaast waren conservatieve kiezers minder snel geneigd steun te
geven aan Thorbeckiaanse kandidaten. De politieke kleur van Guljé werd bepaald door
de omstandigheden dat hij stedeling en fabrikant was. De kiezers konden van hem verwachten, dat hij zou opkomen voor de belangen van de stedelijke nijverheid.
Guljé maakte zich bijvoorbeeld sterk voor de afs.chaffing van indirecte gemeentelijke belastingen die op de nijverheid drukten. Nadateen conservatieve meerderheid in
de Bredase gemeenteraad besloten had tot herinvoering van de belasting op het gemaal,
wendde hij zich in een brief - gedateerd 2 februari 1862 - rechtstreeks tot de minister
van Binnenlandse Zaken, zijn vriend Thorbecke, met het verzoek het besluit tegen te
houden omdat dit in strij d zou zijn met de beginselen van een goede stadshuishouding. 5
Tot drie keer tot zou de gemeenteraad van Breda de minister verzoeken om toestem
ming tot herinvoering van deze belasting. Thorbecke hield zijn poot stijfen uiteindelijk
besloot de raad dan maar om de directe belastingen te verhogen. 6
Dat de politieke tegenstellingen gering waren, bleek bijvoorbeeld uit het feit dat
alle Bredase kandidaten het predikaat 'liberaal' kregen. Daarnaast: wanneer men eenmaal gekozen was en zitting in het parlement had, leverde een herverkiezing meestal
geen problemen op. Guljé versloeg Hollingerus Pijpers in februari 1862 met gering
verschil. Hij behaalde 1.216 van de 2.341 uitgebrachte stemmen.? Injuni 1862 werd
Guljé herkozen met 1.215 stemmen uit 1.399. Vier jaren later werd hij nogmaals herkozen met 1.330 stemmen op een totaal van 1.528. In october 1866 werd Guljé voor de
laatste maal herkozen met 1.759 stemmen uit 2.866. 8 In 1866 had de stad Breda ongeveer 15.000 inwoners, waarvan 622 stemrecht hadden. Dit betrof de mannelijke inwoners ouder dan 23 jaar, die een bepaald bedrag aan belasting betaalden. Het kiesdistrict
Breda had in 1866 in totaal 3.782 kiezers. Meestal was de opkomst niet groter dan 50 %.
Bij de verkiezingen vanjanuari 1868 werd het gebruikelijke patroon doorbroken:
Guljé werd weliswaar herkozen, maar behaalde slechts 1.342 van de 2.650 stemmen. In
juni 1869 werd zelfs het andere parlementslid dat voor Breda zitting had in de Tweede
Kamer, Hollingerus Pijpers, verslagen door Mr. A.EX. Luyben met 1.855 stemmen uit
een totaal van 3.020. Guljé zelfleed injuni 1871 een nederlaag tegenJhr. Mr. C.].c.H.
van Nispen tot Sevenaer: Van Nispen kreeg 2.028 van de 3.199 stemmen. Luyben en
Van Nispen waren bekende ultramontanen. 9 Zij wilden een eigen, conservatieve politiek voeren met een duidelijk katholiek stempel. De katholieke kerk had volgens deze
nieuwe stroming een belangrijke rol te spelen in de Nederlandse politiek. Luyben stelde
zich al in 1866 volledig achter het conservatieve ministerie Heemskerk 10 en stemde tegen de motie-Keuchenius. ll Hij propageerde vervolgens een politieke ommezwaai in
Noord-Brabant en Limburg: het katholiek-liberalisme moest vervangen worden door
het conservatief-ultramontanisme. Van Nispen was dezelfde mening toegedaan. Hij
zou later uitgroeien tot ongekroond leider van de katholieke afgevaardigden in de
Tweede Kamer. Het is frappant, dat zowel Luyben als Van Nispen niet afkomstig waren
uit Breda: blijkbaar was de politiek het plaatselijke niveau ontstegen. Ook in andere
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zuidelijke kiesdistricten voltrok zich tussen 1865 en 1875 een verrechtsing: Van der
Does de Willebois werd gekozen in 's-Hertogenbosch, Verheyen en Borret in Tilburg,
Heydenrijck in Nijmegen. Daarnaast ontwikkelden zich vele katholieke kamerleden
onder kerkelijke druk of uit eigen motivatie van liberaal tot conservatief en ultramontaan. Voorbeelden hiervan waren Luyben, Van den Heuvel en Kerstens. 12 Guljé zou
tenslotte als laatste katholiek-liberaal in de Tweede Kamer overblijven.
Tussen 1860 en 1870 begon zich in Breda de scheiding tussen liberaal-katholieken
en conservatieve ultramontanen langzaanlaan af te tekenen. In verband met de verkiezingen van 1868 (het ministerie Heemskerk was gevallen over de begroting van Buitenlandse Zaken) richtte zich reeds een groep katholieken tot Mgr. Van Genk, apostolisch
administrator van Breda, met het verzoek om de verkiezing van Borret en Verheyen,
naar voren geschoven door 'gemoedelijken en conservatieven', te ondersteunen tegen
de herverkiezing van de 'vrij denkende radicalen' Hollingerus Pijpers en Guljé. De reactie van Van Genk is onbekend. Pijpers en Guljé werden met gering verschil herkozen.
De verkiezingsstrijd was echter fel en voor het eerst kwamen duidelijke politieke tegenstellingen naar voren. u Dit bleek bijvoorbeeld uit de vele krantenadvertenties. 14 Liberale advertenties vroegen de kiezers om Guljé en Pijpers te herkiezen. Voor de meeste liberalen ging het bij deze verkiezingen om een principiële kwestie: het conservatieve kabinet Heemskerk trachtte door het uitschrijven van nieuwe verkiezingen het Parlement
monddood te maken. Daarom moesten 'alle overwegingen omtrent de meerdere of
mindere bekwaamheid van een dezer heeren, Guljé en Pijpers, op zijde gezet worden.
De hoofdzaak is, duidelijk aan het ministerie te zeggen: Wij willen onze vrijheid en onze
regeringsvorm behouden'. Het conservatieve kabinet werd ervan beschuldigd, het con
stitutionele leven door ontbindingen te verzwakken en eigenlijk terug te willen naar de
tijd van de koninklijke kabinetten van vóór 1848. Het zou de vrijheid van het Parlement
willen prijsgeven. Verheyen en Borret werden gezien als kritiekloze voorstanders van
het ministerie. IS Daartegenover karakteriseerde de Roosendaalsche Courant Guljé als
een blinde volgeling van Thorbecke en Pijpers als een blinde volgeling van Guljé. Met
een ingezonden brief verdedigden Guljé en Pijpers zich tegen deze aanval: 16

KIEZERS!
wederom wordtgij geroepen om de sinds dertien maanden met schitterende meerderheid herkozene leden GULJÉ en PIJPERS al ofniet te herkiezen.
Uw oordeel Kiezers wordt gevraagd} zult ge al ofniet consequent blijven?
Wij weten het niet} en daarom zal het niet ondienstig zijn in het kort na te gaan ofdie heeren
iets misdaan hebben} en wat zij gedaan hebben.
De eerste vraag moet volmondig ontkennend beantwoord worden; tenzij gij het hun tot misdaad zoudt kunnen rekenen} dat zij zich niet totjabroers verlagen. en de zaken naar regt en billijk/uid beschouwen} zonder onderscheid ofhooggeplaatste personen al dan niet in de zaak zijn
betrokken.
De tweede is zeergemakkelijk te beantwoorden} wanneer wij 0115 in het geheugen roepen de
wijziging il1 de belastingwet op de suikeifabrieken en de aanneming der brug over den Moerdijk} waartoe zij een zoo werkzaam aandeelgenomen hebben.
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Zij hebben ajgekeurd de kunstgreep, die in de plooijen des mantels droeg, U Kiezers! met
nog meerdere belastingen te drukken.
Zij wildengeene niet te verhoogen verhooging der militiedienst, die U allen, vooral den middenstand, reeds zoo zeer drukt.
Zij hebben het beleid van den Graqfvan Zuijlen, dat in de meeste buitenlandsche bladen,
onder anderen in de Nord Deutsche Allgemeine Zeitung, het orgaan van Van Bismarck, ten
strengste wordt eifgekeurd, eveneens durven ajkeuren.
In één woord, zij hebben nietgewild dat de constitutionele vnjheid op eenige wijze tot eellen
wasschenIleus werd vermillkt.
Zij hebben de regten des volks, die zij vóór dertien maallden gewroken hebben, wederom
zuiver bewaard.
Daarom Kiezers, den twee-en-twintigsten trol,/Ul ter stembus, en eenparig gekozen deferme
en onafhankelijke mannen:

N.R.H. GULJÉ,
en
Mr. PJJ. HOLLINGERUS PIJPERS.

36. Verkiezingspamflet uit 1873 met aanval op Gulié
door de kandidaat van de ultramontanen, A. EX.
Luyben (GAB, collo Van Hal).
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De politieke tegenstelling die hier naar voren kwam, was die tussen liberalen en
conservatieven. De laatsten gingen steeds meer steunen op ultramontanen. Na 1868
liep in het katholieke Zuiden, als gevolg van de opkomende Schoolstrijd, het conservatisme vrijwel parallel met het ultramontanisme. De politieke principes legden steeds
meer gewicht in de schaal en de principiële scheidslijnen werden scherper. Vanaf 1868
zag men in Breda de snelle opkomst van het ultramontanisme. Deze conservatieve stroming zou in korte tijd het liberalisme gaan overvleugelen. Het keerpunt voor Breda was
de keuze van A.EK. Luyben tot lid van de Tweede Kamer en de nederlaag van Hollingerus Pijpers injuni 1869.
In twee brieven aan Thorbecke uit 1871 doet Pijpers zijn beklag over deze nederlaag en de slechte persoonlijke omstandigheden waarin hij sindsdien geraakt is. Hij
schrijft dat hij in 1869 'door overmacht van de clericalen en van eenige van oudsher begunstigde familien, behuwdslieden, ter neder geworpen' is. Daarnaast klaagt hij over
'de staat van verdrukking en vernedering waarin de kerkelijke en aristocratische ultra's
mij en de mijnen hebben geworpen'Y De politieke tegenstellingen in het Breda van
1869 waren dus zeer groot geworden.
In 1870 werd door J. van den Biesen, berucht propagandist van het ultramontanisme, de 'Roomsch Catholyke Kiesvereniging voor het Hoofdkiesdistrict Breda' opgericht. Onmiddellijk vond er een polarisatie plaats tussen liberalen en conservatieven,
vrijzinnigen en ultramontanen, protestanten en katholieken. De oude kiesverenigingen
stonden op hun kOp.18 Na de oprichting van de katholieke kiesvereniging 'sloeg Van
den Biesen de liberale partij uit de Kamer en uit de Staten. Eens dat hij een Katholiek
staatsman kandidaat had gesteld tegen een liberaal-Katholiek, die op zijn zetel scheen
vastgeroest [dit was waarschijnlijk Guljé], zei de toenmalige Bisschop: Wat denkt gij
toch, Van den Biesen, dat gij dien man van zijn troon zult stoten. Wacht drie dagen
Monseigneur.-De liberaal viel met 2.000 stemmen meerderheid'. 19 Deze nederlaag van
Guljé vond plaats injuni 1871. De politieke strijd, met name in de kranten, leek dat jaar
minder dan in 1868. De opkomst was echter groter. Een aannemelijke verklaring hiervoor is dat de centrale kwestie bij de verkiezingen van 1871, de onderwijskwestie, meer
indruk maakte bij het katholieke volksdeel dan de centrale vraag in 1868, namelijk hoe
de verhouding tussen Kroon en Parlement staatsrechtelijk moest worden ingekleed.
Daarnaast speelden waarschijnlijk ook andere factoren een rol: de aflmndiging door het
Vaticaans Concilie in 1870 van de pauselijke onfeilbaarheid en de bezetting van het
grondgebied van de paus op 20 september 1870 door Italiaanse nationalistische troepen. Beide factoren leidden tot een samenbundeling van anti-liberale, katholieke
krachten. Katholiekejongeren uit de omgeving van Breda sloten zich aan bij het pauselijke Zouaven1eger. Rondom 1870 gingen de ultramontanen steeds duidelijker een monopoliepositie innemen in de politiek en de journalistiek in Noord- Brabant en Limburg. Er was een machtig katholiek centrum ontstaan rond Van den Biesen, Van der
Hoeven (die in 1875 Van Nispen opvolgde als lid van de Tweede Kamer), Luyben en pater Van Meurs, van kerkelijke zijde hartelijk ondersteund. Deze groep wist de kiezers te
mobiliseren en zou Breda en omstreken warm maken voor Schaepman.
Naar aanleiding van zijn verkiezingsnederlaag in 1871 schreefGuljé aan Thorbecke: 'Uit mijne verwerping blijkt de wassende invloed eener partij wier streven mij
voorkomt niet tot heil van het land te zullen noch te kunnen leiden (...). Meermalen
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werd ik aangespoord en zelfs met verlies van tijdelijke voordelen bedreigd om mijne
overtuiging, speciaal op het gebied van het onderwijs, te wijzigen. Dit was mij onmogelijk. De bedreiging is tot werkelijkheid overgegaan zodat de maatschappelijke
toestand voor mij en mijn zoons schroomlijk is benadeeld. Eene grote magt is tegen mij
in het strijdperk geb ragt - de Ban en Achterban is door den clerus tot uit de afgelegenste
hoeken van dorpen en gehuchten tegen mij opgezweept. Mijn opvolger vertegenwoordigt de sacristie, en dat is schadelijk voor het land'. Het tekende volgens Guljé 'deze dagen van ongehoorde huichelarij en beginselloosheid' dat drie van elke vier stemmen die
hij gekregen had van protestantse kiezers afkomstig waren. 20
In 1873 probeerde de Bredase volgeling van Thorbecke opnieuw gekozen te worden.
Hij moest echter wederom het onderspit delven tegen de kandidaat van de ultramontanen. Over het jaar 1876 werd van Breda gezegd dat er vrijwel geen politiek leven meer
was: de ultramontaanse partij was heer en meester. 21

37. Verkiezingspamflet ten gunste van N.R.H. Guljé
voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in 1873
(GAB, coll. Van Hal).

Het werk van Guljé in de Tweede Kamer
Guljé zat, zoals gezegd, tussen 1862 en 1871 in de Tweede Kamer voor het kies155
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district Breda. Hij sprak weinig in deze periode. Wanneer Guljé het woord nam, ging
het in de meeste gevallen over het financieren van de begroting en over directe belastingen ofaccijnzen. Op deze terreinen werd Guljé als expert beschouwd. Zijn opvattingen
hierover sloten aan bij zijn dagelijkse werkzaamheden als fabrikant. Hij was voorstander van een zekere mate van protectie voor de nijverheid, 'die aan duizenden medeburgers een maatschappelijk, hoezeer sober middel van bestaan geeft', daar waar dat noodzakelijk was (bijvoorbeeld om het hoofd te kunnen bieden aan concurrentie uit België).
In 1862 werd een voor de ontwikkeling van de Nederlandse industriële nijverheid gun
stige tariefwet aangenomen: alle uitvoerrechten werden afgeschaft en er werd een laag
uniform invoerrecht ingesteld. Guljé verklaarde zich ook voorstander van 'de vermindering van geldelijke lasten, die op de behoeftige volksklasse zoo gevoelig drukken' en
van de ontheffing van het patentrecht (een heffing ten laste van beroepen en bedrijven)
voor 'een ongelukkige wever, die voor een schrale beloning met hulp van vrouwen
kinderen meer dan twee weefgetouwen aan de gang moet houden'. Daarnaast propageerde hij de afschaffing van de plaatselijke verbruiksbelasting, zodat een 'onbelemmerde gemeenschap' binnen het gehele land zou ontstaan. 22 Guljé zei ook in de Kamer
dat hij zich te weer zou stellen tegen de 'zich hardnekkig opgedrongen' liberale economische theorie van 'laisser faire'. Hij bepleitte een economisch liberalisme dat enigszins
getemperd werd door een zekere mate van protectionisme ten aanzien van de binnenlandse nijverheid. In de jaren zestig van de negentiende eeuw had liberalisatie van het
economisch verkeer hoge prioriteit: in 1863 werd de accijns op brandstoffen en in 1865
werden de gemeentelijke accijnzen afgeschaft. De liberalisatie die Guljé mede tot stand
bracht, droeg zeker bij tot de economische opbloei van Nederland na 1860.
In de periode 1862-1866 werd Nederland geregeerd door het tweede ministerie
Thorbecke. Guljé stond, zoals vermeld, bekend als Thorbeckiaan en was zelfs een persoonlijke vriend van Thorbecke. Nadat hij gehoord had dat zijn vriend minister van
Binnenlandse Zaken was geworden, wenste Guljé hem meteen 'namens alle vrijzinnige
ingezetenen van Noord-Brabant' geluk met zijn benoeming. 23 Het stemgedrag van de
Bredanaar liet ook zien dat hij nauwe banden met de voorman van de liberalen had. Op
een belangrijk punt stelde Guljé zich echter radicaler op dan het kabinet: hij oefende
grote kritiek uit op het achterwege blijven van een evenredige inkomstenbelasting.
Guljé verlangde belasting naar draagkracht, een radicaal standpunt in zijn tijd. De belastingdruk op eerste levensbehoeften en op de nijverheid in haar geheel was volgens
Guljé te zwaar. Daarentegen waren de grootste vermogens nagenoeg vrijgesteld van
belasting. Het was van belang, dat zo snel mogelijk een inkomstenbelasting zou worden ingevoerd. Guljé viel de zittende minister van Financiën aan op wat volgens hem
het leidende beginsel van de minister was: 'het totale belastingcijfer mag niet verminderen'. Tegen deze visie stelde hij dat de belastingopbrengstenjuist moesten toenemen om
de kloofmet de uitgaven te verkleinen en om minder af11ankelijk te zijn van de Indische
baten. Hij kreeg op gepaste wijze repliek van Thorbecke, die zijn raad op prijs stelde.
Guljé had waarschijnlijk enige invloed bij dit ministerie. 24
Een ander stokpaardje van hem was zijn kritiek op de groeiende bureaucratie, met
name op de ambtenaren die de belastingen alsmaar productiever wilden maken. Hij
noemde hen 'commiesen met de grootste onbescheidenheden en kwelzucht'.25 Vaak
gingen interrupties van Guljé over financiële detailkwesties. Hij kwam bijvoorbeeld
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verschillende malen terug op de hoogte van de zeepaccijns. (Guljé was immers zelf
zeepfabrikant) .
Tijdens het conservatieve ministerie Heemskerk (1866-1868) werd de kritiek van
Guljé op de door minister Schimmelpenninck gevoerde financiële politiek steeds groter. De minister schiep volgens hem een toestand 'die ieder liberaal en dus behoudend
financier met bezorgdheid moet vervullen, omdat [door de minister] eene ondermijning onzer geldmiddelen wordt geschapen'.26. Het daaropvolgende door Thorbecke
geformeerde ministerie Van Bosse-Fock (1868-1871) was van liberale signatuur en
voerde een financiële politiek waarmee Guljé zich vrijwel geheel kon vereenzelvigen.
HIj stemde onder meer voor de voorstellen tot belastingherziening van deze regering.
Dit ministerie steunde in belangrijke mate op Thorbecke. Het is niet onwaarschijnlijk
dat Guljé ook enige invloed had bij dit kabinet. 27 Het pleegde ook vaak tevoren overleg
met geestverwante kamerleden als Thorbecke en Guljé. Het karakter van dit kabinet
was dus heel anders dan dat van zijn voorganger: nu lag het zwaartepunt van de wetgevende arbeid bij het parlement, ten tijde van het ministerie Heemskerk ging het initia
tiefuit van de koning en zijn ministers.
Uit de redevoeringen en interrupties van Guljé kwamen ook andere aspecten van
zijn persoonlijkheid en bepaalde politieke denkbeelden naar voren. Verschillende keren
had Guljé kritiek op de departementen van Marine en Oorlog, met name op de onvruchtbare uitgaven voor verspreide militaire vestingen zoals Breda. Hij pleitte al in
1864 voor een ander defensie-stelsel. (Dat zou er pas in 1874 komen.) Op het gebied
van de koloniale politiek sloot Guljé zich doorgaans volledig aan bij de liberale specialist op dat gebied, Fransen van de Putte. Ik heb niet kunnen nagaan ofGuljé dichter bij
de jong-liberale fractie van Van de Putte stond dan bij de in koloniale zaken minder
vooruitstrevende groep rondom Thorbecke.
In 1865 was Guljé persoonlijk betrokken bij de discussie over het verlenen van een
beperkt zelfbestuur aan West-Indië. 28 Hij verklaarde dat hij een voorstander was van
'iedere maatregel, geschikt om de bevolking [van West-Indië] in het genot te helpen
stellen van het constitutionele leven en een zelfstandig medebestuur, waarvan zij te lang
verstoken zijn'.29 Guljé sprak verder zijn afschuw uit over de staatsloterij als manier om
de staatskas te spekken. Daarnaast drong hij aan op de afschaffing van de bieraccijns,
zodat het bier weer een betaalbare volksdrank kon worden. Dit zou volgens hem niet
alleen de bevolking, maar ook de nijverheid ten goede komen: 'want overziet men de
historie van het bier in Nederland, dan heeft men bijna de historie van de opkomst, van
den bloei van ons vaderland'. 'Ik beweer niet dat onze voorvaderen door bier geworden
zijn die zij waren, maar ik beweer dat zij, omdat zij krachtig waren, zich eenen gezonden
en voedzamen drank gebruikten, niet de slappe zenuwen hadden, die het aftreksel van
het kruid, door Cornelis Bontekoe zoo zeer geprezen [waarschijnlijk bedoelde Guljé
thee], aan zijn verzwelger geeft'.30 Voorts hechtte de afgevaardigde uit Breda groot belang aan het middelbaar onderwijs voor de ontwikkeling van industrie en nijverheid.
Het wetsontwerp met betrekking tot het middelbaar onderwijs van de hand van Thorbecke, werd door Guljé gezien als 'een meesterstuk'. Op basis van deze wet werden later
de hogere burgerscholen (HBS) opgericht. De fabrikant uit Breda vond het ontwerp
van zeer groot belang voor de burgerij, waar het invloed en licht zou verspreiden. Hij
zei erover: 'Tussen de bewaarschool en de Polytechnische stroomt een zee van kennis,

157

Jaarboek De Oranjeboom 44 (1991)

waarop zich het ontluikend geslacht in onze eeuw van wis-, natuur-, en scheikundige
ontwikkeling en toepassing heeft te bewegen om mede te kunnen dingen in den algemeenen wedsstrijd der volken, gelijk die zich voorigjaar ten tweede male inEngeland's
hoofdstad vertoonde, in die ontzettende wereldexpositie, waar de vruchten van nijverheid de gewrochten van 's menschen geest, in vrede gekweekt, werden ten toon
gesteld'.31
Een analyse van de stemmingen bij belangrijke politieke vraagstukken ten tijde van
het ministerie VanBosse-Fock laat zien hoe dicht Guljé bij dit ministerie stond. Hij was
voorstander van de afschaffing van het dagbladzegel (dit betekende een grote lastenverlichting voor kranten en tijdschriften), de nieuwe postwet (dit hield in dat er een uniform tarief op brieven in het binnenlands verkeer werd ingesteld: 5 cent), de afschaffing
van de doodstraf (waarbij alle antirevolutionairen, bijna alle katholieken en de meeste
conservatieven tegen stemden), de meeste belastingvoorstellen en de nieuwe regeling
met betrekking tot de Rijnvaart. Bij de stemming over een nieuwe grondbelasting was
hij afwezig. In 1867, ten tijde van het conservatieve ministerie Heemskerk, stemde Guljé bij de belangrijke stemming over de begroting van het departement van Buitenlandse
Zaken tegen het kabinet. De begroting werd verworpen en de regering bood haar ontslag aan. Dit werd echter door de koning niet aanvaard. In plaats van de afkeuring van
de begroting van Buitenlandse Zaken kwam nu de vraag centraal te staan of Nederland
moest kiezen voor parlementaire of koninklijke kabinetten. Een hevige verkiezingsstrijd volgde. Hierbij stonden conservatieven, die trouw aan de monarchie benadrukten en kozen voor koninklijke kabinetten, tegenover liberalen die een overwicht
van de Kroon over het Parlement bestreden en de nadruk op parlementaire vrijheden
legden. 32 De verki~zingsuitslagleidde in de practijk tot een overwinning van het liberale standpunt: de liberalen verloren stemmen, maar behielden de meerderheid in de
Kamers.
Gedurende de hele periode dat Guljé zitting had in de Tweede Kamer, volgde hij bij
stemmingen meestal het voorbeeld van Thorbecke. Als we het stemgedrag van de leden
van de Tweede Kamer in de periode 1862- 1871 nauwkeuriger bekijken, blijkt dat de
volgende kamerleden het dichtst bij Guljé en Thorbecke stonden: Fransen van de Putte,
Viruly Verbrugge, Van Limburg Brouwer, Dam, Van der Linden, Van Delden, Zylker,
Moens, Jonckbloet, Blom, De Roo van Alderwerelt, Van Blom en Fokker. Deze groep
van vijftien hoorde tot de 'Liberale Vereeniging van Tweede Kamerleden' die door het
Zeeuwse parlementslid VanEck in 1867 werd opgericht. Van de 37 liberale kamerleden
traden er 30 tot deze vereniging toe. De leden bleven echter pure individualisten die
vooral opkwamen voor dé belangen van hun eigen kiesdistrict. Van echte partijvorming was geen sprake.33

Het katholiek-liberalisme van Guijé
Guljé was als katholiek liberaal een aanhanger van Thorbecke. Hij zette de lijn
voort die door Mr. LD. Storm gevolgd was. 34 Bij de grondwetsherziening van 1848
speelden de katholieken een belangrijke rol. Zij vormden een monsterverbond met
Thorbecke en zijn aanhangers. Het lukte dit monsterverbond, de grondwetsherziening
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door het parlement te loodsen. Op basis van de nieuwe grondwet verkregen de katholieken het door hen verlangde herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in
1853. Hoewel een protestantse reactie, de Aprilbeweging van 1853, de katholieken
dichter bij de liberalen bracht, bleefhun ondelinge verhouding gespannen. Naast overtuigde liberalen als Storm, Meeusen en Jespers hadden ook anti- Thorbeckiaanse katholieken zitting in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld Jhr. Mr. J.A.C.A. van Nispen tot
Sevenaer en Mr. J .L.A. Luyben. Het is opmerkelijk dat deze twee mannen de vaders waren van de latere ultramontaanse voortrekkers. 35 De verhouding tussen katholieken en
liberalen werd minder hecht door de liberale praktijk van de Schoolwet van 1857 (ove
rigens afkomstig van de niet-liberale, gematigde antirevolutionair Van der Brugghen)
en door het annexeren van het grootste deel van de Kerkelijke Staat door liberale Italiaanse nationalisten rond 1860. In 1860 bestond de 'liberaal-katholieke fractie' in de
Tweede Kamer nog uit acht leden. Hierna wendden zich echter steeds meer katholieken
af van de liberalen, omdat verdere emancipatie van het katholieke volksdeel niet te behalen leek via het monsterverbond met de liberalen. Het nu en dan op de voorgrond
tredende anti-klericalisme van sommige liberalen versterkte slechts de polarisatie. Aan
de andere kant werden de tegenstellingen gevoed door het verschijnen van de anti-liberale encycliek Quanta Cura in 1864 en het onderwijsmandement van de Nederlandse
bisschoppen van 1868 dat voortborduurde op de encycliek. Aan Quanta Cura was de
Syllabus Errorum toegevoegd waarin stond dat het een dwaling was dat scholen van
kerkelijke invloed bevrijd waren en onderworpen aan het staatgezag. Daarnaast verklaarden de Nederlandse bisschoppen in het mandement dat het niet katholieke onderwijs voor katholieke kinderen uiterst gevaarlijk dreigde te worden. Katholieken en liberalen dreven steeds verder uiteen. Langzaam verdwenen alle Papo- Thorbeckianen
uit de vertegenwoordigende lichamen. Na de opheffing van het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan in 1871 werd de breuk definitief Tussen 1868 en 1877 groeide de
'ultramontaanse fractie' in de Tweede Kamer van vijf naar zestien leden. In 1877 waren
de liberaal-katholieken reeds uit de Kamer verdwenen.
Hoe combineerde Guljé het liberalisme met zijn katholieke geloof? Uit datgene
wat hij in het parlement zei, bleek dat Guljé zeer zeker emancipatie van het katholieke
deel van Nederland nastreefde. Verschillende keren kwam hij terug op de kwestie van
de katholieke onderbezetting van ambtelijke en bestuurlijke functies: 'Sedert ruim 25
jaren heb ik naauwkeurige aanteekening gehouden van menigvuldige benoemingen en
bevorderingen - het werk der verschillende, elkander zoo veelvuldig opgevolgde Ministeriën - en het daaruit ontstane overzigt heeft mij tot de klare overtuiging gebragt,
dat er eene stelselmatige uitsluiting en beleedigende partijdigheid, gedurende al dien
tijd, heeft plaatsgegrepen ten opzigte van dat gedeelte der Nederlandsche bevolking,
hetwelk er twee vijfden van uitmaakt'. Daarna merkte Guljé op: 'Ik bejammer dezen
staat van zaken te meer, omdat gouvernementen en dynastiën door partijdigheid van
handelen zich niet slechts in het oog van alle weldenkenden schandvlekken, maar tevens met eigen hand de grondslagen ondermijnen, waarop Staten en Tronen onwrikbaar gevestigd zijn, namelijk eerbied voor alle gestelde regtvaardige magt'. Guljé hoopte op een rechtvaardige verdeling van de ambten. 36 Hij vond het niet waarschijnlijk dat
op dit gebied veel te verwachten viel van het conservatieve ministerie Heemskerk. Hij
waarschuwde het kabinet: 'Zijt voorzigtig ! het vaderland behoort eene moeder te zijn
159

Jaarboek De Oranjeboom 44 (1991)

voor al zijn kinderen: maak het niet langer tot eene stiefmoeder voor meer dan 2/5 deel
zijner bevolking'. Drie dagen later verklaarde Guljé in de Kamer: 'Telkens wordt van die
groene tafel tot mijne ergernis gewezen op België als modelstaat. Maar wat is eene van
de mede-oorzaken geweest der ontevredenheid van 1825-1830 ?Juist die nu ook aan
ons [katholieken] toegezegde betamelijke onpartijdigheid, want die voormalige zuide
lijke landgenooten werden, als minder geschikt tot het vervullen van ambten, met betamelijke onpartijdigheid uitgesloten, en nu worden die toenmaal ongeschikte
Roomsch-Katholijken ons telkens als toonbeeld voor goed beheer gesteld'Y Betamelijke onpartijdigheid bij de selectie van ambtenaren hield in theorie in dat de meest geschikte kandidaat zou worden gekozen, zonder dat er zou worden gediscrimineerd. Dit
was voor Guljé niet voldoende; er moest volgens hem sprake zijn van rechtvaardigheid
bij de verdeling van ambten. Dit kwam in de practijk neer op positieve discriminatie van
katholieken.
Guljé kwam op voor de politieke emancipatie van het katholieke volksdeel. Hij
werd echter niet gedreven door katholieke beginselen ofkerkelijke adviezen, maar door
het liberale beginsel van rechtsgelijkheid voor allen. Bij veel andere katholieke politici
werden het geloof en de kerk de belangrijkste inspiratiebronnen. Voor die politici waren het liberalisme en, na het aantreden van het ministerie Heemskerk steeds vaker, het
conservatisme slechts middelen voor een bepaald doel: emancipatie van de katholieken.
Bij Guljé was dit niet het geval. Hij hield vast aan een vrijzinnig liberalisme waarbij wel
plaats was voor politieke emancipatie van het katholieke volksdeel, maar niet voor politieke invloed van de katholieke kerk. Dit bracht hem in conflict met andere katholieke
afgevaardigden in de Tweede Kamer die tot het ultramontanisme geneigd waren.
Guljé's opvattingen ten aanzien van de politieke rol van de katholieke kerk kwamen duidelijk naar voren in een briefvan hem aan Thorbecke van10 januari 1871. Hierin schreefhij dat de [liberale] wethouder van Chaam, A.Floris, de best mogelijke nieuwe burgemeester van dat dorp was 'omdat hij bij machte is de heerszucht van de pastoor
in te perken', in tegenstelling tot de 'clericale tegenkandidaat'. Hij voegde hieraan toe:
'In het belang van de maatschappelijke orde is het niet wenselijk dat Geestelijk en Burgerlijk gezag in één hand gaan'.38
De tegenstellingen binnen het katholieke kamp in de Tweede Kamer werden na
1868 bepaald door de onderwijskwestie. Van ultramontaanse zijde kwam toen de agitatie tegen de liberale Wet op het Lager Onderwijs op gang. Deze agitatie was een direct
uitvloeisel van het mandement van de Nederlandse bischoppen van 1868. 39 Guljé betreurde dit en verdedigde de bestaande openbare school: 'Het geloof aan God en liefde
en eerbied voor godsdienst wordt er niet stelselmatig vernietigd'. Hij stelde zich volledig achter de wet van 1857: 'In Nederland, met zijne verscheidenheid van godsdienstige gezindheden, moet de openbare school zijn en blijven neutraal en toegankelijk voor
allen. De bijzondere school naast de openbare als eerlijke mededingster, niet als vijandin
en zeer zeker nimmer in de plaats van de openbare school. Ieder denkend geloovige
weet dat de godsdienstige opvoeding van zijn kind niet in de openbare school plaats
heeft, want ijverige priesters en bekwame leeraars maken het kerkgebouw, den kansel
en de cathechiseerkamer dienstbaar om de godsdienstige opvoeding der kinderen te
leiden en te voltooijen'.4o Guljé werd door Heydenrijck, afgevaardigde voor Nijmegen
en ultramontaans schoolwetagitator, op zijn mening aangevallen: 'Van den heer Guljé
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vind ik het minder wel dat hij, in denzelfden tij d dat hem een wierook aan loftuigingen
van den liberalen kant te wachten staat [voor zijn steun en hulp aan het liberale ministe
rie Van Bosse-Fock, dat aan een nieuw begrotingsjaar begon], de schoolwetagitateur in
verdenking brengt. Doch genoeg, liever uit ik den heer Guljé den wensch, dat hij van
zijn wassenden invloed bij Regering en Regeringspartij gebruik make, om zijne bekende interpellatiën met goed gevolg te herhalen'.41 Misschien bedoelde Heydenrijck met
deze opmerkingen dat Guljé zich maar moest beperken tot zijn specialisme, financiën,
en dat hij zich verder niet moest bemoeien met andere zaken. Het is minder waarschijnlijk dat hij er Guljé op wilde wijzen zijn invloed bij het liberale ministerie aan te wenden
om de opvattingen van de katholieke kerk met betrekking tot de onderwijskwestie te
verdedigen. De opmerkingen van Heydenrijck moesten door Guljé immers als negatief
ervaren worden. De afgevaardigde van Nijmegen verweet hem bijvoorbeeld het practiseren van 'een zoogenaamd liberalisme': in alles vrijheid, behalve in het onderwijs.

38. Portret vanJR. Thorbecke (1798-1872), litho door F. Waanders (Atlas van Stolk, Rotterdam).

Eenjaar later kwam het mandement van de bisschoppen opnieuw ter sprake in een
rede van Haffmans. 42 Hij waarschuwde: 'Gij liberale leden, doch vooral Roomsch Katholijke liberale leden, zult en moet tot ons [schoolwetagitatoren] komen in zake der
Onderwijswet'. Guljé antwoordde hem: 'Maar ik heb mijn vaderland te lief om het
door twisten van godsdienstige aard in zijn welzijn te ondermijnen en vernietigen'.43
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Guljé bleef de openbare school verdedigen en dat werd hem door de meeste kiezers in
het district Breda, sinds 1870 verenigd in een katholieke kiesvereniging, niet in dank afgenomen. Dit was de directe aanleiding voor zijn verkiezingsnederlaag in 1871 en het
einde van zijn loopbaan als politicus.
Na zijn nederlaag in 1871 dankte hij Thorbecke in een briefvoor alle hulp die deze
hem in de kamer gegeven had. Daarnaast schreef hij: 'De herinnering aan de omgang
met U, uit bescheidenheid niet naar hartelust botgevierd, zal steeds een der aangenaamste punten innemen in de geschiedenis van mijn Parlementair leven'. Eigenaardig
is dat Guljé in dezelfde briefblijk geeft van zijn teleurstelling, dat hem, na zijn verkiezingsnederlaag, geen baan bij het Ministerie van Financiën is aangeboden! Het is niet
meer te achterhalen ofiemand - Thorbecke? - Guljé ooit een positie bij Financiën heeft
toegezegd, en om welke positie het dan zou gaan. 44 Het is wel waarschijnlijk dat Thorbecke bij de verdeling van hoge ambtelijke posities rekening hield met de politieke
kleur van de kandidaten. Op dit punt zou Guljé natuurlijk in het voordeel zijn. Na zijn
verkiezingsnederlaag in 1871 keerde Guljé niet terug in de Tweede Kamer. Hij overleed
op 5 juli 1885 te Breda.

Conclusie
Wanneer we de gevonden gegevens naast elkaar leggen, is het beeld van Guljé als
negentiende-eeuws politicus nog niet compleet. De gegevens zijn daarvoor te schaars.
Verder is niet gekeken naar het optreden van Guljé in de gemeenteraad van Breda en de
Provinciale Staten van Noord- Brabant. De aangehaalde citaten geven slechts aardige
impresies van hoe de man dacht. Guljé laat de indruk na een verdraagzaam liberaal te
zijn geweest, gespecialiseerd in financiële en fiscale zaken. Hij legde zelf waarschijnlijk
meer de nadruk op zijn practisch-politieke arbeid in verschillende kamercommissies en
op zijn werkzaamheden als adviseur van liberale ministers. Hij nam zelden deel aan
ideologische debatten in de Kamer. Guljé was een moderne, kleine industrieel die opkwam voor de belangen van de nijverheid en de burgerij. Vaak was zijn opstelling radicaler dan die van de gemiddelde liberaal, maar een ideologische basis hiervoor (zoals bij
latere links-liberalen als Van Houten en Kappeyne van de Coppello) ontbrak. Guljé was
een individualist en een man van de practische politiek, evenals vrijwel al zijn niedekamerleden. Handhaving van recht en rechtvaardigheid stonden bij hem centraal. Op
grond van deze algemene kenmerken kan men Guljé de veel te ruime naam 'doctrinairliberaal' aanmeten. Kossman gebruikt deze naam voor alle liberalen tussen 1840 en
1870: individualistisch ingestelde, practische politici, vaak gegroepeerd rond Thorbecke.
Een ander aspect van Guljé was zijn katholieke geloof. Op basis van een liberaal
rechtvaardigheidsbeginsel streed hij voor emancipatie van het katholieke volksdeel.
Politieke tegenstellingen en partijvorming op grond van verschillende geloofsovertuigingen bestreed hij echter. Op dit punt kan men hem behoudend noemen. Hij ging niet
mee met de nieuwe ontwikkeling in het katholieke Zuiden: het opkomend ultramontanisme, een volgende - reactionaire - stap in de ontwikkeling naar volledige katholieke
emancipatie. Met deze emancipatie kon na de grondwetsherziening van 1848 een begin
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worden gemaakt. Tot ongeveer 1870 waren de katholieken die zitting hadden in de
Tweede Kamer, verdeeld over de vraag welke weg men moest bewandelen om verbetering te brengen in de positie van katholieke Nederlanders als tweederangs burgers: de
conservatieve ofliberale. Guljé koos consequent voor de liberale weg. Als na 1870 de
katholieken een eigen politiek ontwikkelen op levensbeschouwelijke basis en geestelijken stad en platteland afreizen om de kiezers te beïnvloeden, is er voor Guljé geen plaats
meer in de Tweede Kamer.
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