
1.   Mr. L.D. Storm. Foto van de Brusselse fotograaf Ghémar. Deze foto zette Thorbecke na de dood van Storm (1859) 
in zijn werkkamer tegenover zijn lessenaar ter herinnering aan zijn politieke vriend. (bron: Stadsarchief Breda, 
beeldbank nr. 19690487)
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1  Wolf, L.D. Storm, 14; Bredasche Courant 19 november 1848.

�Lambert�Storm,�representant�van�het�
liberale�denken�in�Breda�in�het�midden��
van�de�negentiende�eeuw

door
Peter van de Steenoven

| Inleiding

De Bredase katholieke liberaal mr. L.D. Storm was in de periode 1844 - 1859 een vooraan-
staand lid van de Staten-Generaal. Hij legde in 1848 samen met Thorbecke en enkele andere 
liberalen de basis voor ons parlementair staatsbestel zoals we dat nu nog kennen. In West-
Brabant genoot Storm grote sympathie en electorale steun. Hij zat vele jaren in de gemeente-
raad en was ook enige tijd burgemeester van Breda. In 1913 en 1959 schreven respectievelijk 
W.J.F. Juten in Taxandria en prof.dr. A.F. Manning in het Tijdschrift voor Geschiedenis over de 
betekenis van Storm voor met name de landelijke politieke ontwikkelingen. In het Bredase 
werd er nooit een historische publicatie gewijd aan misschien wel de invloedrijkste Bredase 
politicus uit de negentiende eeuw. In dit artikel wordt geprobeerd in deze leemte te voor-
zien, waarbij met name ook wordt ingegaan op het politieke klimaat in Breda in het midden 
van de negentiende eeuw en de rol die Storm daarin speelde. Ik probeer ook te verklaren 
waarom Storm en zijn geestverwanten in Breda zoveel steun kregen.

| Een Brabantse regent

Lambertus Dominicus Storm werd in 1790 in ’s-Hertogenbosch geboren als zoon van de 
katholieke advocaat mr. Bernardus Storm, die in de Franse tijd carrière had gemaakt als 
politicus en rechter. Ook Lambertus ging rechten studeren, in Leiden, en na zijn studie 
vestigde hij zich als advocaat in Breda. In 1813 werd hij benoemd tot griffier van de 
Arrondissementsrechtbank in Breda. In 1834 trouwde hij met Charlotte Cuypers, dochter 
van Petrus Cuypers, een rijke grondeigenaar en burgemeester van Bergen op Zoom. Het 
echtpaar Storm kreeg drie dochters en een zoon, waarvan de laatste reeds een jaar na zijn 
geboorte stierf. Uit het feit dat Storm in het jaar dat hij huwde het huis Montens aan de 
Veemarkt, nu bekend als het bisschoppelijk paleis, als woning aankocht voor 12.000 gulden 
kan worden opgemaakt dat hij gefortuneerd was. Het echtpaar verwierf door erfenissen uit 
de familie van Charlotte onder meer ook de landgoederen Wolfslaar en Mattenburgh. De 
lijst van verkiesbaren voor de Eerste Kamer - alleen mannen met een flink vermogen hadden 
passief kiesrecht - gaf aan dat Storm in 1848 de op één na rijkste man van Breda was.1
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| Onvrede over het regeringsstelsel onder Koning Willem I

Ook al had Nederland sinds 1814 een grondwet, het bestuursstelsel was verre van 
democratisch. Ministers waren alleen verantwoording verschuldigd aan de koning, de 
Eerste Kamerleden werden door de koning benoemd, de Tweede Kamerleden door de 
Statenvergaderingen. Ook op de samenstelling van de lagere bestuursorganen konden 
burgers alleen via getrapte verkiezingen invloed uitoefenen en dan alleen nog de mannen 
die minstens een bepaald bedrag aan belasting betaalden (het censuskiesrecht). Politieke 
partijen bestonden nog niet en de persvrijheid was beperkt doordat de overheid al te kriti-
sche journalisten wegens smaad liet vervolgen. De uitgave van kranten werd bovendien 
bemoeilijkt door het dagbladzegel, een belasting die bij de koop van een krant moest worden 
betaald, hierdoor werd een krant voor veel mensen te duur. In de katholieke middenklasse 
van de Zuidelijke Nederlanden was er vanaf 1825 in toenemende mate onvrede over de nogal 
autocratische regering van koning Willem I. Men was het niet eens met de belemmeringen 
die de regering aan de Katholieke Kerk oplegde, maar ook aan de beperking van de pers-
vrijheid. Katholieken waren zwaar ondervertegenwoordigd in het ambtenarenapparaat. In 
1829 ontstond een krachtige petitionnementbeweging waarbij tienduizenden merendeels 
katholieke burgers de Tweede Kamer met name vroegen om vrijheid van drukpers en onder-
wijs.2 Van Baarle-Nassau tot Fijnaart, van Gilze-Rijen tot Wouw, vanuit elke Westbrabantse 
gemeente werd wel een verzoekschrift gestuurd naar Den Haag.

2.   Storm koopt in 1838 het hofhuis Veemarktstraat 46, huize Montens. Zijn weduwe verkoopt het pand aan het bisdom, 
waarna het tot bisschoppelijk paleis wordt ingericht. (foto auteur)
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Op 8 februari 1829 stuurde men ook vanuit Breda een petitie naar Den Haag, ondertekend 
door 119 personen, waaronder een groot aantal katholieke notabelen, zoals de gefortuneerde 
advocaten mr. L. Ingenhousz en mr. J. Mastboom. Men vroeg om vrijheid van drukpers en 
onderwijs, herstel van de juryrechtspraak en de organisatie van de rechterlijke macht.3 
De handtekening van Storm ontbreekt op dit toch door vele Bredanaars ondertekende 
verzoekschrift. Volgens de historicus Tuithof waren er veel meer Bredanaars zeer tegen de 
regeringspolitiek onder koning Willem I , met name onder ambtenaren en leden van de 
rechtbank, maar zij durfden de petities niet te ondertekenen uit angst ter verantwoording te 
worden geroepen of te worden ontslagen.4 In 1830 werden daadwerkelijk twee ambtenaren, 
mr. J.L.A. Luyben en A.J. Ingenhousz als districtscommissarissen door de koning ontslagen 
omdat zij in het openbaar hun onvrede met het regeringsstelsel hadden geuit.5 In deze tijd 
was Storm griffier van de rechtbank, maar bekleedde verder nog geen bestuurlijke functies. 
Gezien zijn latere stellingnamen in de Tweede Kamer zal hij het zeker met de inhoud van de 
verzoeken aan de Tweede Kamer eens zijn geweest. Was zijn carrière binnen de rechterlijke 
macht voor hem in 1829 nog belangrijker dan zijn politieke ambitie?

Op 16 december 1829 volgde een tweede petitie vanuit Breda, waarin men vroeg om 
vrijheid van onderwijs, uitvoering van het Concordaat, organisatie van de rechterlijke 
macht, een evenredige verdeling van ambten en bedieningen, ministeriële verantwoor-
delijkheid en vrije uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst. Ook wenste men een 
herziening van de belasting en vooral van de grondbelasting omdat men vond dat het 
arrondissement Breda sinds 1811 teveel betaald had.6

| Stadsbestuur

In september 1838 kozen de kiesgerechtigde burgers van Breda Storm in het stedelijk 
“kiezers-kollegie”, waar door overlijden van de heer J.C. van Naerssen een vacature was 
ontstaan.7 Het bestuur van Breda bestond vanaf 1815 uit een burgemeester, twee wethouders 
en een raad van vijftien leden. De grondwet van 1815 had bepaald dat er in elke stad een 
kiezerscollege moest worden gevormd dat de leden van de Raad benoemde. De leden van 
het kiezerscollege werden gekozen door de gezeten burgers die aan een census voldeden, in 
Breda tenminste vijftien gulden aan rijksbelasting per jaar.8 Het kiezerscollege bestond uit 30 
leden die tenminste 25 jaar moesten zijn en minsten 30 gulden belastingen per jaar betaalden. 
In Breda was de praktijk dat vacante plaatsen in de Raad werden opgevuld met leden uit het 
kiezerscollege.9 Storm nam direct de zetel van Van Naerssen in de Raad over. Benoeming in de 
stedelijke magistraat was voor onbepaalde tijd, waardoor de samenstelling maar heel gelei-
delijk wijzigde en er ook geen sprake was van politieke strijd of verandering. De katholieke 
notaris Mr. J.F.C.J. de Roy van Zuydewijn was bijvoorbeeld al sinds 1815 burgemeester en bleef 
dat tot 1852. Wethouders waren in de tijd van Storm de katholieke koopman J.C. van Mierlo 
en de protestantse advocaat Mr. C. Pels Rijcken, tevens voorzitter van de vrijmetselaarsloge 
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‘Het Vrije Geweten’. Afkomst en familierelaties waren van doorslaggevende betekenis voor 
het verwerven van bestuurlijke functies in Breda. De bestuurlijke elite in Breda was volgens 
Marneffe en Postma een besloten en weinig dynamische groep die jaar in jaar uit het politieke 
leven kon bestieren.10

Uit een handgeschreven nota van aanmerkingen op de stadsbegroting van 1840 uit het 
familie archief van Storm11 valt op dat Storm als gemeenteraadslid al erg gebrand was op 
bezuinigingen. De schulden van de stad moesten daarmee verminderd worden.

| Armoedebestrijding

Breda was in de eerste helft van de negentiende eeuw een stad waar de economische activiteiten 
grotendeels gericht waren op de lokale en regionale markt en er nauwelijks sprake was van 
ontwikkeling van nieuwe grootschalige bedrijvigheid. Niettemin nam de bevolking toe en daar-
mee de werkloosheid. Een steeds groter deel van de bevolking was aangewezen op de armen-
zorg, die grotendeels door kerken en particulieren werd verleend; de overheid voerde bewust 
een zeer terughoudend beleid bij het verlenen van financiële hulp.12 Tijdens de Belgische 
opstand kregen de armen het nog moeilijker door de gestegen voedselprijzen. Ondervoeding 
leidde tot grote kwetsbaarheid voor besmettelijke ziekten en toename van sterftegevallen.13

Storm richtte november 1838 samen met enige andere Bredase notabelen, waaron-
der de heer P.J. van den Goorbergh, waarmee Storm later behoorlijk wat te stellen kreeg, 
de commissie tot onderstand van hulpbehoevende Werk- en Ambachtslieden op. Deze 
commissie zamelde geld in onder de burgerij voor de ondersteuning van de meest hulpbe-
hoevende personen en gezinnen in de stad. Steun zou worden verleend aan mensen die aan 
de commissie zouden worden voorgedragen door donateurs of door leraren uit de verschil-
lende godsdienstige gezindten in de stad.14 Het doel van de oprichters van deze commissie 
was de doelmatigheid van de ondersteuning van de behoeftigen te verbeteren, de bedelarij 
te verminderen en de arbeidzaamheid van de armen te vergroten. Daartoe wilde men de 
stad in acht wijken verdelen met ieder twee eigen “menslievende” wijkmeesters, die niet 
alleen moesten nagaan welke gezinnen voor ondersteuning in aanmerking kwamen, maar 
ook wie er bepaalde ambachtelijke of huishoudelijke werkzaamheden zouden kunnen 
verrichten. De commissie wenste te gaan bemiddelen bij het verwerven van werk en zono-
dig materialen beschikbaar stellen aan ambachtslieden om aan de slag te kunnen.15

In hoeverre de commissie daadwerkelijk volgens de oorspronkelijke bedoelde struc-
tuur aan de slag is gegaan, is niet bekend, maar zij voorzag duidelijk wel in een behoefte. 
Anderhalf jaar na haar oprichting meldde de commissie dat zij in de winter van 1839-
1840 ruim 400 huisgezinnen had ondersteund en daarbij meer dan duizend gulden had 
uitgegeven.16

In 1841 bracht het raadslid J.A. van der Burgh, voorzitter van de Kamer van Koophandel, 
het plan in bij de stedelijke Raad om voor de werkzaamheden van de commissie tot onder-
stand die waren gericht op werkverschaffing een aparte organisatie op te richten. Na 
onderzoek door een raadscommissie besloot de Raad, omdat een aantal notabelen zich 
reeds als commissaris voor die maatschappij hadden aangemeld, zich niet verder met 
die maatschappij te bemoeien en de informatie voor kennisgeving aan te nemen.17 De 
meerderheid van het stadsbestuur liet de zorg voor de armen zoveel mogelijk over aan het 
particulier initiatief, de rol van de overheid moest zo klein mogelijk blijven.
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Grondwetsherziening van 1840

In 1840 vaardigden de Staten van Brabant vanuit Breda Storm en de advocaat en later 
raadslid en burgemeester mr. J. Mastboom af naar Den Haag om in de Dubbele Kamer te 
beraadslagen over de aanpassingen van de grondwet die nodig waren in verband met de 
afscheiding van België. Vrijwel alle Brabantse afgevaardigden in de Dubbele Kamer waren 
kritisch, vroegen tevergeefs om verdergaande veranderingen. Uiteindelijk stemden slechts 
elf afgevaardigden tegen de nieuwe grondwet, waaronder Johan Rudolf Thorbecke, Storm 
en Mastboom. Maar Mastboom en zelfs Thorbecke gingen niet zo ver als Storm. Deze pleitte 
niet alleen voor vrijheid van godsdienst en onderwijs, maar ook voor het invoeren van recht-
streekse verkiezing van de volksvertegenwoordiging, ministeriële verantwoordelijkheid en 
de ontbindbaarheid van de Kamer. Storm was toen radicaler dan Thorbecke, die nog niet met 
de voorstellen kwam die hij later in zijn grondwetsteksten opnam. 18

In Brabant stond Storm met zijn vergaande voorstellen tot grondwetsherziening niet 
alleen. Toen het Bossche dagblad De Noord-Brabanter, dat onder leiding stond van Jan Wap, 
een oud-leraar van de K.M.A. die correspondeerde met Storm, in het voorjaar van 1840 ging 
pleiten voor een verregaande democratisering van het staatsbestel, steeg het aantal abonnees 
van 200 tot boven de 1000. Op aandringen van de Brabantse bestuurselite ging het blad na 
verloop van tijd weer een wat gematigder toon aanslaan, waarna het aantal abonnees weer 
sterk daalde.19 Storms radicale inbreng in de Dubbele Kamer werd blijkbaar door de Brabantse 
Staten als riskant ervaren want hij werd voorlopig niet tot gewoon Kamerlid gekozen.

De overgrote meerderheid van de katholieke Brabantse bestuurselite had als politiek hoofd-
doel de positie van de katholieken en de Katholieke Kerk te verbeteren. Toen de nieuwe koning 
Willem II veel sympathieker bleek te staan tegenover het katholicisme dan zijn vader en vriend-
schappelijke banden onderhield met de Tilburgse vicaris mgr. Zwijsen, besloten de meeste 
Brabantse Kamerleden en bestuurders zich gematigder op te stellen tegenover de regering en 
niet langer aan te dringen op grondwetsherziening die de positie van de koning zou aantasten. 
Willem II kreeg regelmatig kritiek vanuit protestante kring wanneer hij katholieke verlangens 
inwilligde. De vicarissen drongen aan op een loyale houding ten opzichte van de koning.20

| Eén der Negenmannen

In 1844 werd Storm door de Staten van Brabant toch tot lid van de Tweede Kamer gekozen. 
De Staten waren loyaal aan de koning, maar waren het niet eens met het beleid van minister 
van financiën Van Hall en daarbij kon men wel een afgevaardigde gebruiken die geen blad 
voor de mond nam.21 Vrijwel direct na zijn aantreden in de Kamer ging Storm het verzoek 
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aan de regering tot herziening van de grondwet ondersteunen. Toen dit geen resultaat had, 
diende hij in december 1844 samen met acht andere liberaal gezinde Kamerleden waaronder 
Thorbecke een voorstel in tot verandering en uitbreiding van de grondwet, het zogenaamde 
‘Negenmannen-voorstel’. Het impliceerde onder meer de invoering van rechtstreekse verkie-
zingen en een veel directere invloed van de volksvertegenwoordiging op het regeringsbeleid, 
met name op het fi nancieel en koloniaal bestuur. In het voorjaar van 1845 ontspon zich een 
felle discussie onder de voor- en tegenstanders van het Negenmannen-voorstel. De Kamer 
ontving uit heel het land petities waarin men zich uitsprak over de grondwetsherziening. 
Op 14 maart 1845 werd in de Kamer gemeld dat er ook een adres was ontvangen uit Breda 
ondertekend door 50 burgers, waarin het voorstel van hun stadgenoot werd ondersteund. 
Eerste ondertekenaar was de controleur der directe belastingen N.R.H. Guljé, die later onder-
nemer, lid van de stedelijke Raad, de Staten en de Tweede Kamer werd. Onder de medeon-
dertekenaars bevond zich een groot aantal gemeenteraadsleden en andere notabelen, zoals 
de stadsheelmeester R. A. Verlegh, de wijnhandelaar van den Kieboom en de advocaten mr. 
J. Mastboom en mr. A. Meeussen.22 Niettemin werd het Negenmannen-voorstel in mei 1845 
verworpen, waarbij behalve Storm alle andere Brabantse Kamerleden tegen stemden.

3.   Bredase notabelen ondertekenden de petitie waarin het verzoek tot grondwetsherziening van Storm en zijn 
medestanders wordt ondersteund. (Foto auteur).

3.   Bredase notabelen ondertekenden de petitie waarin het verzoek tot grondwetsherziening van Storm en zijn 
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Storm bleef in de daarop volgende 
jaren een oppositioneel en principieel 
liberaal kamerlid die voortdurend 
aandrong op beperking van overheids-
uitgaven, vermindering van staatsbe-
moeienis, scheiding van Kerk en Staat 
en voor gelijkheid en vrijheid voor 
iedereen. Daarbij nam hij het ook op 
voor de belangen van de katholieken, 
bijvoorbeeld door zich te verzetten 
tegen het bestaan van het departement 
van katholieke eredienst en het placetrecht, hetgeen impliceerde dat alle pauselijke veror-
deningen eerst door de regering moesten worden goedgekeurd.23 Toch had hij het blijkbaar 
bij de katholieke Brabantse elite verbruid. In 1847 verloor hij zijn zetel in de Kamer. De 
conservatieve Brabantse minister van katholieke eredienst Mr. J.B. van Son schreef in een 
brief aan een collega dat zijn vrienden in Den Bosch hadden bewerkstelligd dat Storm niet 
was herkozen. Van Son beschouwde het Bredase arrondissement als een liberaal broeinest 
met “onnadenkende, of de godsdienst op den achtergrond stellende Katholijken”.24 Waarbij 
moet worden opgemerkt dat Storm in de Staten van Brabant nog altijd aanhang had. Pas in 
de derde stemronde werd hij verslagen door de tegenkandidaat Bots; Storm had de steun van 
16 van de 41 stemmen.25

Hechte vriendschap met Thorbecke

Na zijn actieve deelname aan het Negenmannen-voorstel was Storm ook buiten Brabant een bekende 
liberaal geworden en ging hij contacten onderhouden met geestverwanten elders in het land. Zo werd 
hij buitenlid van de liberale Amstel-sociëteit in Amsterdam. Deze organisatie schonk Storm in 1847 een 
zilveren plateau met als randschrift “Hulde aan het niet-herkozen lid der Tweede Kamer Mr. L.D. Storm”.26

Storm raakte na de samenwerking rond het Negenmannen-voorstel hecht bevriend met Thorbecke, die 
net als Storm niet werd herkozen in de Kamer. Beide liberalen schreven elkaar in de daarop volgende 
veertien jaar vele brieven over allerlei politieke kwesties. De vriendschap was niet alleen politiek maar 
ook persoonlijk zo blijkt uit de correspondentie tussen Thorbecke en Storm. De familie Thorbecke bezocht 

4.  Mr. J.B. van Son, conservatief minister van 
Katholieke Eredienst krijgt het voor elkaar dat 
Storm, na zijn aandringen op een ingrijpende 
grondwetsherziening, in 1847 niet meer door de 
Brabantse Staten wordt herkozen tot kamerlid. 
(Schilderij van A.G. Schull, Collectie Gemeente 
‘s-Hertogenbosch)
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| Omslag in 1848

De conservatieve katholieke Brabantse bestuurselite was er dan wel in geslaagd om Storm 
in 1847 uit de Kamer te wippen, maar bij de regering in Den Haag bereikten de katholieke 
Brabanders weinig. Het placetrecht werd bij de behandeling van het wetboek van strafrecht 
in 1847 gehandhaafd en ook de andere katholieke wensen werden niet gehoord. Vandaar dat 
katholieke kranten als De Noord-Brabander en De Tijd zich kritischer gingen opstellen en de 
liberale wensen tot grondwetsherziening gingen steunen.31 De regering had voor 1848 een 
beperkte grondwetsherziening voorbereid, maar toen er in februari 1848 overal in Europa 
grote onrust ontstond raakte koning Willem II enigszins in paniek. Hij benoemde half maart 
een commissie van vijf liberalen die voorstellen tot verdergaande grondwetsherziening 
moesten voorleggen: Thorbecke, Storm en de gematigde liberalen L.C. Luzac, D. Donker 
Curtius, J.M. de Kempenaer . In Breda werd er enthousiast gereageerd op de ommezwaai 
van de koning. De Bredasche Courant schreef op 18 maart 1848 dat er op drie van de voor-
naamste sociëteiten van de stad, de Heeren-Sociëteit op de Markt, de Handelsvereeniging 
bij de Kinderen Beekmans en het Harmonie-Gezelschap in het Gouden Kruis aan de 
Veemarktstraat vlaggen waren uitgestoken en feestverlichting was aangebracht en dat er 
vele leden waren samen gekomen om geestdriftig te toasten op de besluiten van de koning.

de familie Storm vele malen in Breda terwijl de heer en mevrouw Storm regelmatig te gast waren in 
huize Thorbecke in Leiden en later in Den Haag.27 Storm zond de familie Thorbecke regelmatig hazen 
of kapoenen, waarschijnlijk afkomstig van zijn landgoederen. De vriendschap ging zo ver dat Thorbecke 
één van zijn kinderen, Herman, enige jaren aan Storm en zijn vrouw toevertrouwde omdat hijzelf blijkbaar 
geen greep kreeg op zijn puberende zoon. Herman kreeg onderwijs in Breda op de strenge kostschool 
van de heer Tilleman die jongens met name voorbereidde op het toelatingsexamen voor de K.M.A.28 Ook 
de heren Tilleman en Storm kregen niet echt vat 
op Herman want op een gegeven moment was 
Herman met een vriend van huis weggelopen 
en werd in Bergen op Zoom teruggevonden.29 
Vader Thorbecke stemde er mee in dat Herman 
ging varen. In 1858 overleed hij tijdens een 
zeereis naar Indië op zeventienjarige leeftijd 
aan dysenterie. In een reactie op de betuiging 
van deelneming betuigde mevrouw Thorbecke 
aan de heer en mevrouw Storm haar grote 
dank voor het vele goeds en de vele liefde die 
zij Herman hadden gegeven.30

5.   J.R. Thorbecke, ontwerper van de grondwet 
van 1848 en minister, is persoonlijk bevriend 
met Storm. (Schilderij van J.H. Neuman 1852, 
collectie Rijksmuseum Amsterdam)



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 69 (2016)       109

27  Brieven van Thorbecke aan Storm d.d. 13-11-1845; 12-10-1846; 16-1-1848.
28  Brok, Openbaar en bijzonder onderwijs, 98.
29  Brieven van Thorbecke aan Storm d.d. 7-9-1853; 26-1-1853;16-10-1854; 1-1- 1856.
30  SAB Archief familie Storm inv. nr. 55 Brief van mw. A.Thorbecke aan mw. I. Storm dd. 26-10-1858.
31  Beekelaar, rond grondwetsherziening, p. 29 e.v.
32  Manning, Mr. L.D. Storm, 95 e.v.
33  Bredasche Courant 5-11-1848.
34  Bredasche Courant 16-11-1848, 19-11-1848, 30-11-1848.

Storm was de enige katholiek in de grondwetscommissie; dus de katholieke leiders konden 
niet meer om hem heen. Titulair bisschop mgr. van Wijckerslooth overlegde met Storm over 
de plannen van de grondwetscommissie voor de door de katholieken belangrijk gevonden 
kwesties als het placetrecht en de vrijheid van onderwijs. Van Wijckerslooth meldde aan zijn 
achterban dat hij positieve verwachtingen had van de nieuwe grondwet. Vanuit de katholie-
ke pers was men zeer positief over het werk van de grondwetscommissie. Katholieke poli-
tici gingen de nieuwe grondwet massaal steunen en kregen de naam ‘papo-thorbeckianen’. 
Storm werd door de Brabantse Staten weer in de Dubbele Kamer gekozen. In het najaar 1848 
werden de grondwetsvoorstellen aangenomen.32 Daarmee werd Nederland niet alleen een 
echte parlementaire monarchie, maar werd staatsrechtelijk de positie van katholieken en 
van de Katholieke Kerk gelijk gesteld aan die van de protestanten. De officiële afkondiging 
van de nieuwe grondwet in Breda op 3 november op het bordes van het stadhuis en in de 
rechtbank ging in de stad gepaard met klokgelui, vlagvertoon en feestverlichting.33

| Oprichting van de Kiezers-sociëteit

Direct na de afkondiging van de nieuwe grondwet begonnen de voorbereidingen voor de 
eerste rechtstreekse verkiezing van de Tweede Kamer. Het kiesrecht was overigens nog 
steeds beperkt tot mannen die een zeker bedrag aan belasting betaalden, slechts ongeveer 
tien procent van de volwassen mannen had kiesrecht. In Breda stelde de Handels-Sociëteit 
Storm kandidaat. Er werd in Breda een vrijzinnige kiezersvereniging opgericht, de ‘Kiezers-
sociëteit’. Voorzitter werd het protestantse raadslid Mr. E. de Man, die later burgemeester van 
Breda zou worden. Het bestuur bestond verder uit Mr. K. A. Meeussen, P.J.J. Michielsen, Mr. 
P. J. J. Hollingérus Pijpers, Mr. C. van Dam, J. J. L. Ingen-Housz en de gemeentesecretaris D. G. 
Teychiné. De kiezersvereniging droeg in het daaropvolgende decennium bij elke verkiezing 
in Breda kandidaten voor en die werden vrijwel altijd verkozen. De kiezersvereniging had 
geen politiek programma. De kandidaten die de vereniging steunde onderschreven wel 
allemaal de liberale waarden zoals die door Thorbecke werden uitgedragen. Godsdienstige 
verschillen speelden geen enkele rol in de Bredase kiezersvereniging, het merendeel van 
de leden was katholiek, maar de voorzitter was juist protestant. De Kiezers-sociëteit wees 
voor de Kamerverkiezingen van 1848 Storm als eerste kandidaat aan, gevolgd door Mr. F.J. 
Jespers en Thorbecke. De belangrijkste tegenkandidaat in het kiesdistrict Breda was de meer 
conservatieve katholiek P. Gouverneur. Storm won de verkiezing met een overweldigende 
meerderheid, 819 tegen 125 stemmen.34 Ook in het kiesdistrict Bergen op Zoom werd Storm 
gekozen, deze zetel ging naar Meeussen. In Zevenbergen koos men Jespers, waarmee er drie 
kandidaten van de Bredase Kiezers-sociëteit in de Kamer kwamen.

De katholieke geestelijkheid bemoeide zich voorlopig even niet meer met de verkiezin-
gen. Zij had grote verwachtingen van de medewerking die de liberalen zouden geven aan 
de verbetering van de positie van de katholieken en de katholieke organisaties en wilde 
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de protestanten die zich daartegen verzetten niet in de kaart spelen. Op 13 juli 1850 vaar-
digde de Bredase vicaris J. van Hooydonk een instructie uit aan de geestelijkheid waarin 
hij de priesters vermaande zich niet rechtstreeks met de verkiezingen in te laten en geen 
medewerking te verlenen aan de verkiezing van deze of gene om te vermijden dat de clerus 
aangevallen zou kunnen worden. 
Alleen wanneer een parochiaan zou 
blijven aandringen op een advies dan 
zou een geestelijke naar een bepaalde 
parochiaan kunnen verwijzen bij wie 
men om raad zou kunnen vragen.35 
Van Hooydonk was blijkbaar bang dat 
directe bemoeienis van priesters met 
de verkiezingen de Katholieke Kerk 
als geheel in opspraak zou brengen. 
Tot 1866 bleef dit de officiële lijn van 
de Katholieke Kerk in Brabant, maar 
vanaf dat jaar gaan de katholieke gees-
telijken openlijk conservatief katholie-
ke kandidaten aanbevelen tegenover 
meer liberale kandidaten.36 Het ultra-
montanisme, dat impliceerde dat de 
rooms-katholieke kerk meer invloed 
moest krijgen op het maatschappelijke 
en politieke leven, won vanaf de jaren 
zestig van de negentiende eeuw veel 
aanhang.

| Thorbecke benoemt Storm tot burgemeester

Storms populariteit stond in 1848 op zijn hoogtepunt. Strijdbaar nam hij aan de zijde van 
Thorbecke zitting in de Tweede Kamer waar zij het in hun ogen te weinig liberale kabinet 
Donker Curtius-De Kempenaer bekritiseerden. Eind 1849 werd met steun van de katholie-
ken het eerste kabinet Thorbecke gevormd. Thorbecke ging enthousiast aan de slag met 
het hervormen van het provinciaal en het gemeentelijk bestuur in de geest van de nieuwe 
grondwet. Hij zag het lokaal bestuur als een belangrijk instrument om de betrokkenheid 
van burgers bij de publieke zaak te vergroten en kwam daartoe in 1851 met een nieuwe 
gemeentewet. Hij wilde daarmee tevens een einde maken aan de regenteske wijze waarop 
de oude notabelenelite op veel plaatsen nog altijd de dienst uitmaakte in veel gemeenten. 
Om die hervormingen te realiseren dwong Thorbecke als minister van binnenlandse zaken 
een aantal commissarissen des konings en burgemeesters om op te stappen.37 Dit lot trof ook 
de Bredase burgemeester De Roy van Zuydewijn, die deze functie al ruim 37 jaar bekleedde. 
Formeel werd De Roy eervol ontslag verleend omdat ingevolge de nieuwe gemeentewet de 
combinatie van zijn burgemeestersfunctie met die van notaris niet meer was toegestaan. 
Onder de burgerij was er verontwaardiging over dit besluit maar dit had geen effect.38

6.   Mgr. J. Van Hooydonk, vicaris en eerste bisschop van Breda 
na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Hij mengt 
zich niet in de verkiezingsstrijd. (Collectie Bisdom Breda)
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35  Bovenberg-Sluimer, Kerk en Verkiezingen, 5,6.
36  Bovenberg-Sluimer, Kerk en Verkiezingen 8,9.
37  Aerts, Thorbecke, 145-148.
38  Bredasche Courant 7-3-1852; Manning, Mr. L.D. Storm, 99.
39  Brief van Thorbecke aan Storm d.d. 10-3-1852.
40  Notulen gemeenteraadsvergadering 15 mei 1852
41  NA archief 2.04.26.02 inv.nr. 79 dossier 171: brief d.d. 19 mei 1852.

Op 27 februari 1852 benoemde de Koning op voordracht van minister Thorbecke Storm tot 
burgemeester van Breda. Thorbecke vond dat de combinatie van Kamerlid en burgemeester 
staatsrechtelijk mogelijk was omdat een burgemeester geen ambtenaar was en hij drong 
er ook op aan bij Storm dat hij in de Kamer bleef.39 Vanwege gezondheidsproblemen werd 
Storm pas op 15 mei als burgemeester geïnstalleerd. Bij zijn installatie hield hij een korte 
toespraak waarin hij de Raad met name steun vroeg bij de aanpassing van het financieel 
stelsel in verband met herziening van de plaatselijke belastingen, het handhaven van een 
goede politie, het terugdringen van de bedelarij en de herziening van de armenzorg en daar-
mee gepaarde uitbreiding van de werkverschaffing voor behoeftigen.40 Vier dagen voor zijn 
installatie nam Storm ontslag uit de Tweede Kamer, de combinatie van de twee functies 
zou te zwaar voor hem zijn, zo schreef hij aan de voorzitter van de Kamer. Storm schreef in 
zijn eerste brief aan Thorbecke na zijn installatie als burgemeester dat zijn afscheid van de 
Tweede Kamer hem “pijnlijk gevallen” was.41

| Spanningen binnen het Bredase gemeentebestuur

Niet alleen bestuurlijk kreeg de stad in de jaren vijftig van de negentiende eeuw met allerlei 
vernieuwingen te maken. Bij het aantreden van Storm als burgemeester was het gemeen-
tebestuur volop bezig met de voorbereiding van de aanleg van gasverlichting in de stad. 

7.   Landgoed Wolfslaar, eigendom van het echtpaar Storm. Van hieruit schrijft Storm zijn brief naar Thorbecke kort na zijn installatie 
als burgemeester. In de brief zegt hij dat het afscheid van de Tweede Kamer zeer pijnlijk was geweest. (Foto auteur)
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Storm kreeg ook van de gemeenteraad de opdracht om met een commissie naar de koning 
en de minister van binnenlandse zaken in Den Haag af te reizen om de plannen omtrent een 
spoorwegaansluiting vanuit België zodanig aan te passen dat Breda aansluiting zou krijgen.42 
In augustus kon Thorbecke de commissaris des konings melden dat in het verdrag met 
België over de aanleg van de spoorlijn vanuit Antwerpen naar de Roode Vaart bij Moerdijk 
was opgenomen dat er vanaf Roosendaal een aftakking zou worden aangelegd naar Breda.43 
De missie van Storm naar Thorbecke had dus wat opgeleverd voor de stad. De spoorlijn naar 
Breda werd in 1855 in gebruik genomen. In vervolg op het besluit over een aansluiting op 
het spoorwegnet besloot de gemeenteraad op verzoek van de Kamer van Koophandel om de 
mogelijkheden van een kanaal naar het Hollands Diep te onderzoeken.

In juni werden verkiezingen gehouden voor de Kamerzetel die was opengevallen door 
het ontslag van Storm. De Kiezers-sociëteit stelde hem op 7 juni 1852 toch weer kandidaat 
voor de Tweede Kamer en hij werd opnieuw herkozen met ruim 1000 van de in totaal 
1500 uitgebrachte stemmen.44 Storm aanvaardde de benoeming, maar in de gemeenteraad 
leidde dat tot gemor. Aan het eind van de raadsvergadering van 10 juni had het raadslid P.J. 
van den Goorbergh Storm willen interpelleren over de kwestie. Storm heeft toen wel met 
Van den Goorbergh over de kwestie gesproken maar beschouwde dit als een persoonlijke 
kwestie die niet in de Raad thuishoorde, volgens Storm was de vergadering al gesloten. 
De volgende raadsvergadering wilde Van den Goorbergh, gesteund door enkele andere 
raadsleden, dat interpellatieverzoek alsnog in het verslag laten opnemen, maar dit verzoek 
werd op aandringen van Storm door de meerderheid van de Raad niet overgenomen. Van 
den Goorbergh verliet daarop de raadsvergadering. Tijdens dezelfde vergadering werd een 
schriftelijke ontslagaanvrage door Van de Goorbergh als raadslid aan de orde gesteld, maar 
deze werd door de meerderheid van de Raad voorlopig ter zijde gesteld.45

Bij de behandeling van de begroting voor 1853 bleken er de nodige verschillen van 
inzicht te bestaan onder de leden van de Raad en het College. Als gevolg van de nieu-
we gemeentewet moest er veel worden aangepast aan de inrichting van de begroting 
en de heffing van belastingen. Het overgrote deel van de inkomsten van de gemeente 
was afkomstig uit accijnzen en de liberale visie was dat deze belastingen zouden moeten 
worden verlaagd of afgeschaft. Probleem was echter dat de gegoede burgerij in Breda een 
nog grotere afkeer had van directe belastingen. Al jaren voerden Bredanaars processen 
tegen de inning van het zogenaamde Brand- emmer- en lantaarngeld. Toen de gemeente 
drie jaar later met het voorstel kwam een nieuwe lokale directe belasting in te voeren 
leidde dit zelfs tot de oprichting van een nieuwe kiesvereniging , “Eendragt”.46 Storm 
schoof de herziening van het belastingstelsel enigszins voor zich uit door voor te stellen 
daar enige jaren voor uit te trekken, hetgeen de gemeentewet ook toestond. Het voorstel 
van Storm om geld in de begroting op te nemen voor de kosten van opvang van bedelaars 
werd weggestemd. Er werden vier vergaderingen gewijd aan de begroting voor 1853 en 
uiteindelijk stemden vier leden, de heren Guljé, Kerstens, Van den Goorbergh en Van den 
Burgh, tegen de begroting.47

Een andere kwestie die de gemoederen in het stadsbestuur bezig hield was de vraag 
van de regenten van het armbestuur of een apotheker die lid was van de Raad volgens de 
nieuwe gemeentewet medicijnen mocht leveren aan het armbestuur, dat werd gesubsidi-
eerd door de gemeente. Op 10 juni 1852 had de Raad die vraag met elf tegen twee stemmen 
negatief beantwoord. Het betrof niet, zoals Manning schreef48 Van den Goorbergh, maar 
het raadslid en apotheker G.L. van Mens. Van den Goorbergh, die tevens president was 
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42  Notulen gemeenteraadsvergadering 22 mei 1852;Bredasche Courant 10 juni 1852.
43  Notulen gemeenteraadsvergadering 14-8-1852.
44  Bredasche Courant 13 juni 1852.
45  Notulen gemeenteraadsvergadering 28 juli 1852.
46  De Jong, Stedelijke belastingen, 73 e.v.
47  Notulen gemeenteraadsvergadering 27-30 oktober 1852.
48  Manning, Mr. L.D. Storm, 100.
49  Notulen gemeenteraadsvergadering 12-1-1853.
50  Notulen gemeenteraadsvergadering 19-2-1853 en 21-2-1853.
51  Notulen gemeenteraadsvergadering 5-3-1853.
52  Bredasche Courant 3-3-1853.
53  Manning, Mr. L.D. Storm, 100.
54 Notulen gemeenteraadsvergadering 28-2-1853.

van het college van regenten der armen, nam het op voor Van Mens. Hij nam eind van 
het jaar ontslag als voorzitter van het armbestuur. Januari 1853 bleek dat Van Mens nog 
steeds medicijnen leverde aan het armbestuur. De Raad besloot daarop haar medelid Van 
Mens te schorsen en de zaak voor te leggen aan Gedeputeerde Staten.49 Op 4 februari 
besloot Gedeputeerde Staten dat de schorsing van de heer Mens niet terecht was omdat 
het armbestuur een autonome niet bij de gemeente behorende instantie zou zijn. In de 
daaropvolgende raadsvergadering besloot men met vijf tegen vier stemmen om bij de 
Kroon in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak; de heer De Man zou daartoe een 
voorstel schrijven.50 Maar in de volgende vergadering kwam Van de Goorbergh toch weer 
met het voorstel om van dit beroep af te zien, hetgeen met acht tegen vier stemmen werd 
aangenomen.51

In de winter van 1852-’53 liepen de emoties in de Bredase gemeenteraad hoog op. 
Verscheidene raadsleden besloten tussentijds af te treden of dreigden daarmee. Er moes-
ten daardoor verkiezingen worden gehouden die echter nauwelijks iets veranderden in 
de samenstelling van de Raad. Ook burgemeester Storms grootste dwarsligger, Van de 
Goorbergh, die uit protest ontslag had genomen als gemeenteraadslid, werd merkwaardig 
genoeg weer door de Kiezers-vereniging kandidaat gesteld en na de derde ronde herkozen 
in de Raad. 52 Van de Goorbergh probeerde ook nog onder voorwaarden het voorzitterschap 
van het Armbestuur terug te krijgen maar dit lukte niet. De gemeenteraad koos uiteindelijk 
Storms geestverwant Mastboom tot president van het kollege van regenten over de armen.

Uit de handgeschreven, zorgvuldig geformuleerde notulen van de gemeenteraads-
vergaderingen tijdens het burgemeesterschap van Storm komt het beeld naar voren van 
een niet altijd even consequente Raad die bepaald niet kritiekloos de voorstellen van 
burgemeester en wethouders volgde. Maar het beeld dat, zoals Dr. A.F. Manning schreef53, 
burgemeester Storm de situatie niet aan kon, blijkt zeker niet uit die notulen. Storm leidde 
de vergaderingen tot het einde van zijn burgemeesterschap juridisch-technisch correct en 
wist de slepende discussies over netelige kwesties met betrekking tot de leveranties aan 
en het voorzitterschap van het armbestuur uiteindelijk te leiden naar heldere besluiten. 
Dit blijkt ook uit de speech die het raadslid Guljé hield bij zijn tussentijds aftreden. Hij 
bedankte Storm voor de wijze waarop hij als voorzitter de vergaderingen op voorkomende 
wijze met het oog op het belang van de stad had geleid.54 Storm zal ongetwijfeld moeite 
hebben gehad met het vaak tegendraadse optreden van Van den Goorbergh. Die legde met 
zijn kritiek op de dubbelfunctie van Storm als burgemeester en Kamerlid wel de vinger op 
een gevoelige plek. De 63-jarige Storm kon beide functies niet tegelijkertijd naar behoren 
vervullen en zijn hart lag waarschijnlijk toch veel meer bij de landelijke politiek dan bij 
de lokale affaires.
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| Storm herkozen in de Kamer en neemt ontslag als burgemeester

In maart 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld, hetgeen heftig 
emotioneel verzet vanuit protestantse kring veroorzaakte, de ‘Aprilbeweging’. De grondwet 
van 1848 liet de benoeming van bisschoppen toe, maar koning Willem III weigerde afstand 
te nemen van het protestantse verzet, waarna het kabinet Thorbecke aftrad. Er werden 
nieuwe Kamerverkiezingen uitgeschreven. De Handels-Societeit in Breda stelde Storm en 
Meeussen kandidaat voor de Kamerverkiezingen van 17 mei. Op 12 mei 1853 was er een 
vergadering van de Kiezers-vereniging in Breda over de kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamer-verkiezingen. Op voorstel van Storm werd Thorbecke als eerste kandidaat gesteld en 
daarna Meeuwsen die ook in Bergen op Zoom kandidaat werd. In de Bredasche Courant van 
15 mei 1853 plaatste J.H. Bouwens een ingezonden brief waarin hij de Bredase kiezers opriep 
voor een lokale kandidaat te stemmen, Hollingerus Pijpers in plaats van op de “vriend van de 
burgemeester”. Meeussen zou volgens hem in Bergen op zoom wel worden gekozen.

Op 21 mei werden Meeussen en Thorbecke gekozen. Thorbecke hield echter aanvaarding 
van zijn verkiezing in het kiesdistrict Breda in beraad omdat hij ook in andere districten 
kandidaat had gestaan. Uiteindelijk koos hij voor benoeming vanuit het district Maastricht. 
In Breda kwam een tweede kiesronde.

8.   Spotprent over de val van het kabinet Thorbecke in 1853. Thorbecke krijgt van de koning een seintje dat hij zijn band met 
de katholieke geestelijken moet verbreken. Voor Storm een signaal dat hij zijn burgemeesterschap moest opgeven en 
zich weer voluit moest gaan werpen op de landelijke politiek. (bron Atlas Van Stolk Rotterdam)
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In de Bredasche Courant wordt op 9 juni opnieuw een uitvoerig, maar anoniem ingezonden 
stuk geplaatst. De kiezers werden daarin opgeroepen om geen aanhanger van Thorbecke 
te kiezen, omdat deze tegen de wil van de koning was ingegaan. Breda zou het risico lopen 
dat de KMA zou worden gesloten. Op 12 juni 1853 staat er juist een uitvoerig ingezonden 
stuk van “enige kiezers” in de Bredasche Courant waarin men het opnam voor Thorbecke en 
Storm. Niettemin werd in de algemene vergadering van de Kiezersvereniging van 13 juni 
1853 Hollingerus Pijpers gekandideerd voor de herstemming voor de Tweede Kamer.55 Het 
katholieke Dagblad De tijd meldde dat zij van een anonieme schrijver bericht hadden ontvan-
gen dat enige protestanten, gesteund door enige tegen Storm vooringenomen personen 
verdeeldheid hebben veroorzaakt waardoor de verkiezing van Storm in gevaar zou komen. 
Zij riep daarom op om gezien de verdiensten van Storm op hem te stemmen.56Uiteindelijk 
werden er, ondanks het feit dat de kiezersvereniging een andere kandidaat had aanbevolen, 
op 17 juni toch 1244 van de 2171 stemmen uitgebracht op Storm en was hij dus gekozen.57 
De protestantse en meer conservatieve kandidaat Mr. J.J. Loke behaalde 441 stemmen. Storm 
aanvaardde de verkiezing en werd op 27 juni weer als Kamerlid beëdigd.

Na zijn verkiezing in de Tweede kamer vroeg Storm op 26 juni 1853 de koning om 
ontslag uit zijn functie als burgemeester van Breda. Uit de briefwisseling tussen Storm 
en Thorbecke valt op te maken dat Storm in reactie op de commotie in Den Haag rond de 
Aprilbeweging al in mei had besloten om zich weer volledig op de nationale politiek te 
storten en daarvoor ontslag te nemen als burgemeester. Thorbecke adviseerde hem om wel 
tot het aantreden van zijn opvolger als burgemeester te blijven functioneren.58 Storm blijft 
de raadsvergaderingen tot het aantreden van zijn opvolger voorzitten. Op 31 oktober 1853 
benoemde de koning mr. Jacobus Mastboom tot burgemeester van Breda. Deze benoeming 
zal Storm zeker plezier hebben gedaan. Mastboom was een sociaal bewogen, vrijzinnige 
jurist. Storm had met hem vanaf het begin van zijn politieke carrière samengewerkt en in 
1845 ondertekende hij ook de petitie ter ondersteuning van het Negenmannenvoorstel. 
Storm had er in 1852 bij Thorbecke voor gezorgd dat zijn broer Johannes Mastboom tot 
burgemeester van Oud Gastel werd benoemd.59

Een maand na zijn ontslagaanvraag als burgemeester wordt Storm op voordracht 
van de Kiezers-vereniging weer herkozen in de gemeenteraad. In de daarop volgende 
jaren bleef Storm de raadsvergaderingen in Breda trouw bezoeken en niets wijst er op dat 
zijn kortstondige burgemeesterschap zijn positie in de Bredase bestuurselite had aange-
tast. Zijn liberale beginselen pasten ook helemaal bij de opvattingen binnen de Bredase 
magistraat waarvan het merendeel bestond uit katholieke, maar vrijzinnig denkende 
Thorbeckiaanse juristen en andere gegoede burgers.60 Zoals Storm zich in de Kamer bij 
herhaling sterk maakte voor beperking van overheidsuitgaven en vermindering van de 
belastingdruk, zo was ook de Bredase gemeenteraad vooral gericht op beperking van 
overheidsuitgaven en belastingen en het zoveel mogelijk overlaten van taken aan het 
particulier initiatief, bijvoorbeeld op het gebied van armenzorg en onderwijs. Zo hield 
men in de jaren vijftig van de negentiende eeuw slechts één openbare school in stand, 
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bedoeld voor kinderen van behoeftige en bedeelde ouders, voor het overige liet men het 
onderwijs over aan particulier bekostigde instellingen.61

Storm bleef tot zijn dood de liberale vertegenwoordiger van Breda in de Tweede Kamer. 
Op voordracht van de Kiezers-vereniging werd hij in juni 1856 weer herkozen met 1139 
van de 1419 stemmen. De Thorbeckianen zaten vanaf 1853 in de oppositie en bestreden 
het conservatief liberale kabinet Van Hall. Storm vond dat de regering de koning nog 
teveel invloed gaf op de besluitvorming. Hij vond dat de regering teveel geld uitgaf aan het 
leger, hij geloofde dat er in de toekomst steeds minder oorlogen zouden worden gevoerd. 
Hij bepleitte verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden, maar ook gelijkberechtiging 
bijvoorbeeld bij het benoemingenbeleid, waar de katholieken werden achtergesteld. Zijn 
liberale standpunten kwamen vaak overeen met de belangen van de katholieken, zoals 
zijn verzet tegen de wet op het toezicht van kerkgenootschappen, die indruiste tegen 
Storms wens tot een strikte scheiding van Kerk en Staat.62

9.   Graf van Lambert Storm en zijn echtgenote Charlotte Cuypers in het Ginneken. Hij overlijdt op 3 juni 1859 terwijl hij een 
rede houdt in de Tweede Kamer. (bron: Stadsarchief Breda, beeldbank, 19580005)
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61  Brok, Openbaar en bijzonder onderwijs, 93.
62  Manning, Mr. L.D. Storm, 102.
63  Bredasche Courant, 9-6-1859.
64  Algemeen Handelsblad 21-6-1859.
65  Brief van Thorbecke aan mw. Storm-Cuypers 29 juli 1959.
66  Bredasche Courant 14-7-1859.
67  Merriënboer, N.R.H. Guljé, 150.

Op 3 juni 1859 hield Storm in de Kamer een rede waarin hij zijn bezwaren uiteenzette tegen 
de handhaving van een Limburgs militair contigent voor de Duitse bond. Halverwege zijn 
betoog zakte hij ineen en stierf ter plekke aan een hartaanval. De Bredase Courant schreef 
dat de plotselinge dood van Storm het verlies betekende van een invloedrijk raadslid voor 
de stad en voor het vaderland, “ …. een man, die zich steeds door vasthoudendheid aan zijne 
beginselen kenmerkte en door zijne bemoeijingen en volharding zeer veel bijgedragen heeft 
tot het in werking komen van die Staatsinstellingen, welke thans den roem en de hoop van 
Nederland in vele opzigten uitmaken.” 63 In de stad was er grote en algemene deelneming 
met het verlies. Het liberale Algemeen Handelsblad wijdde in de daaropvolgende weken een 
zeer uitvoerige necrologie aan Storm in elf afleveringen telkens op de openingspagina van 
de krant waarin vooral op de rol van Storm in de strijd om de totstandkoming van een libe-
raal staatsbestel werd ingegaan. Het Algemeen Handelsblad roemde zijn “waarlijk vrijzinnige 
beginselen, zijne onkreukbare politieke eerlijkheid, zijne strikte regtvaardigheid, maar 
vooral ook zijne trouw en gehechtheid aan beginselen” en stelde hem ten voorbeeld aan 
liberalen die volgens de krant teveel marchandeerden.64 Thorbecke hing na het overlijden 
van Storm een in Brussel gemaakt fotoportret van zijn politieke en persoonlijke vriend 
tegenover zijn lessenaar in zijn werkkamer.65

Na het overlijden van Storm ontstond voor het eerst in het kiesdistrict Breda een heftiger 
verkiezingsstrijd met meerdere kandidaten. In de Bredasche Courant van 26 juni 1853 ston-
den oproepen tot steun voor vier verschillende kandidaten. De Bredase Kiezers-vereniging 
stelde de liberaal N.R.H. Guljé kandidaat. De kiezersgezelschappen van de plattelandsge-
meenten kandideerden C.W. Oomen, gemeentesecretaris van Ginneken, maar eveneens een 
‘Thorbeckiaan’. Twee andere kiezersgroepen bepleitten de kandidaten kolonel W.J. Knoop 
en de latere burgemeester Mr. A. Kerstens . In de eerste ronde haalde geen der kandidaten een 
absolute meerderheid waarna in de tweede ronde de heer Oomen met een nipte meerderheid 
(1020 tegen 1001 stemmen) de Kamerzetel won.66 In 1862 werd Guljé alsnog in de Kamer 
gekozen. Pas in 1869 slaagde een ultramontaans katholieke kandidaat, Mr. A. F.X. Luyben, er 
mede dankzij de steun van de katholieke kerk in om in het district Breda een Kamerzetel te 
verwerven.67

| Conclusies

Mr. L.D. Storm was met zijn liberale opvattingen in Breda en in West-Brabant bepaald geen 
eenling. Al ver voordat hij zijn entree maakte in de politiek werden er vanuit de Bredase 
gegoede burgerij petities gestuurd naar Den Haag met verzoeken om grondwetsherziening. 
Natuurlijk was bestrijding van de achterstelling van katholieken daarbij een belangrijk achter-
liggend motief voor velen, maar uit de voortdurende grote steun bij verkiezingen die Storm 
gedurende zijn hele carrière verkreeg en behield als principieel liberaal volksvertegenwoordi-



118	 Lambert Storm, representant van het liberale denken in Breda in het midden van de negentiende eeuw

ger mag worden opgemaakt dat godsdienstige motieven in het Bredase politieke denken bij 
de rijkere burgers in de periode 1840-1860 een ondergeschikte rol speelden. Dit bleek ook uit 
de samenstelling van het bestuur van de Kiezersvereniging en van de gemeenteraad. Minister 
Van Son schreef in 1847 terecht dat Breda een liberaal broeinest was.

De verklaring voor de dominantie van het liberale denken in het Bredase politieke 
leven in genoemde periode moet gezocht worden in een combinatie van factoren. In de 
relatief kleine groep van kiesgerechtigde, bestuurlijk actieve mannen domineerden advo-
caten en andere juristen die waarde hechtten aan een rationeel en rechtvaardig staatsbe-
stel dat uitging van gelijkheid voor de wet. De kiesgerechtigden waren voor het overgrote 
deel katholiek en hadden zich al vele jaren tevergeefs door middel van verzoekschriften 
aan de koning verzet tegen achterstelling van katholieken. Daardoor groeide de hoop en 
verwachting dat een liberale hervorming van het staatsbestel wel zou leiden tot opheffing 
van die achterstelling. Toen ook de katholieke geestelijkheid bemerkte dat haar loyaliteit 
naar de koning en de door protestanten gedomineerde regering weinig opleverde, besloot 
zij haar kaarten voorlopig op de Thorbeckianen te zetten en mengde vicaris en eerste 
bisschop Van Hooydonk van Breda zich vanaf 1848 een groot aantal jaren niet meer in de 
verkiezingen. Op godsdienstig gebied was er in de Bredase bestuurselite een verdraagzaam 
klimaat en religieuze tegenstellingen speelden niet in die tijd. In het economisch nogal 
achterblijvende Breda hadden veel rijkere burgers goede verwachtingen van de effecten 
van liberale hervormingen voor de welvaart. Armen en arbeiders hadden geen politieke 
rechten en nauwelijks politiek bewustzijn dus van die kant kwam er geen ander geluid. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er na invoering van de nieuwe grondwet toch 
lange tijd maar één kiezersvereniging was in Breda die gedomineerd werd door liberalen 
en feitelijk vrijwel altijd bepaalde wie er gekozen werd.

Storm was katholiek van godsdienst, maar principieel liberaal en overtuigd voorstan-
der van een strikte scheiding van kerk en staat. Tot 1848 stond de meerderheid van de 
Brabantse statenleden en de katholieke geestelijkheid kritisch tegenover zijn vrijzinnige 
en op beperking van de macht van de koning gerichte politiek optreden. In 1848 speelde 
Storm een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe grondwet als trouwe 
steun en toeverlaat van zijn vriend Thorbecke en als verbindingsman tussen de liberalen 
en katholieken. In de Kamer gold hij als een gezaghebbende, scherpzinnige, vasthou-
dende maar ook aimabele volksvertegenwoordiger. Zijn burgemeesterschap van Breda 
was maar van korte duur, niet omdat hij de functie niet aan kon, maar omdat zijn hart 
bij de landelijke politiek lag en hij de functies van Kamerlid en burgemeester fysiek niet 
kon combineren. In de anderhalf jaar dat hij burgemeester was wist hij enkele belang-
rijke ontwikkelingen voor de stad, zoals de komst van een spoorlijn en de aanleg van 
gasverlichting een belangrijke impuls te geven en wist hij enkele netelige conflicten in de 
gemeenteraad naar een oplossing te leiden. Zijn enige fout was dat hij met nadrukkelijke 
instemming van zijn vriend Thorbecke terug was gekomen op zijn aanvankelijke besluit 
het Kamerlidmaatschap op te geven voor het burgemeesterschap. Dat leidde terecht tot 
enige kritiek in de stad. Maar de meerderheid van de kiesgerechtigden bleef hem door 
dik en dun trouw en nadat hij weer voluit had gekozen voor de Kamer werd hij met over-
weldigende stemverhoudingen herkozen. Zijn vaak kritische, maar consequent liberale 
politieke stellingnames in de Kamer, waarvan de Bredasche Courant regelmatig verslag 
deed, werden in het kiesdistrict Breda blijkbaar breed gewaardeerd.
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