Liberale spotprent voor de gemeenteraads
verkiezingen in Ninove, 1899. (Collectie affiches LA)

V

Lokaal verkiezings
materiaal in heemkundig
onderzoek
Liberale verkiezingspropaganda in het Liberaal
Archief/Liberas
Kim Descheemaeker

Het Liberaal Archief/Liberas bewaart liberaal verkiezingsmateriaal waarvan
de oudste stukken, een verzameling Gentse verkiezingspamfletten, uit 1839
dateren. Vanaf de Tweede Wereldoorlog kan de verzameling als representatief voor de kiesstrijd in Vlaanderen worden beschouwd. Tot het materiaal
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behoren kiesliederen, spotprenten, pamfletten, lijsten met de kandidaten,
kiesbrieven, affiches enzovoort. Zowel tekstueel als visueel heeft deze
collectie heel wat te bieden voor de lokale onderzoeker. Zeker in combinatie met ander bronnenmateriaal, zoals archieven van plaatselijke partijafdelingen, kan deze verkiezingspropaganda inzichten leveren in de geschiedenis van de eigen gemeente.
Aan de basis van de collectie verkiezingspropaganda in het Liberaal Archief/
Liberas ligt een verzameling die is opgestart aan de Vakgroep Geschiedenis
van de UGent. Bij het ontstaan van de kleurarchieven werd dit fonds
overgedragen.1 In de loop der tijd breidde deze collectie gestaag uit. Sinds
jaar en dag lanceert het Liberaal Archief/Liberas immers voor de verkiezingen een oproep om verkiezingsmateriaal te verzamelen en op te sturen.
Daarnaast bevindt zich verkiezingspropaganda in persoons- of verenigingsarchieven. Zo bewaart het Liberaal Archief/Liberas heel wat archiefmateriaal
van lokale en bovenlokale liberale partijafdelingen. Maar ook in archief van
liberale culturele verenigingen kan toevallig verkiezingsmateriaal beland zijn.

1

De vier privaatrechtelijke ‘kleurarchieven’ of
‘zuilarchieven’ ADVN, Amsab-IISG, KADOC en
Liberaal Archief/Liberas werden in de jaren
1980 opgericht om archief- en documentatie
materiaal rond de belangrijkste ideologischfilosofische stromingen (respectievelijk
Vlaams-nationalisme, socialisme, katholicisme
en liberalisme) in de geschiedenis van de
Belgische samenleving te verwerven en te
bewaren. Als gevolg van maatschappelijke
evoluties zoals de ontzuiling hebben deze
kleurarchieven intussen hun werking
verruimd. Zo positioneert het Liberaal Archief/
Liberas zich intussen als centrum voor het
vrije denken en handelen.

2

Liberaal Archief/Liberas, Archief Liberale
Associatie Kanton Ninove, 1. reglement
Liberale Grondwettelijke en kantonnale
Associatie van Ninove, opgesteld op 24
november 1857.

De collectie lokaal verkiezingserfgoed gaat breder dan de liberale beweging
en bevat ook campagnemateriaal van andere partijen. Dit is waardevol
omdat partijen in de campagnestrijd vaak in interactie gaan met elkaar.
Zeker het negentiende-eeuwse materiaal heeft een uitzonderlijke waarde
omdat het op gemeentelijk niveau de politieke geschiedenis van België voor
de opkomst van de massapolitiek documenteert. Ook het twintigste- en
éénentwintigste-eeuwse materiaal biedt heel wat mogelijkheden. Het
Liberaal Archief/Liberas was er als een van de eersten bij om sinds 2003
persoonlijke websites van liberale politici te archiveren.
De collectie verkiezingspropaganda is zowel voor de politieke als de sociale
en culturele geschiedenis van de gemeenten boeiend. Aan de hand van
twee casussen, Ninove in 1895 en Ronse in 1946, worden de mogelijkheden
van deze collectie uit de doeken gedaan. Voor beide gemeenten beschikt
het Liberaal Archief/Liberas over verkiezingspropaganda en verslagboeken.

de collectie verkiezingspropaganda
is zowel voor de politieke als de
sociale en culturele geschiedenis
van de gemeenten boeiend
Casus Ninove
In 1857, iets meer dan tien jaar na de officiële stichting van de Liberale Partij,
werd in Ninove een liberaal kiesgenootschap opgericht om “eerbare,
bekwame en aen de algemeene belangen verkleefde” kandidaten in het
kanton aan te duiden voor zetels in de Kamer, de Provinciale Raad en de
gemeenteraad.2 Het lokale verkiezingserfgoed dat ze aanmaakte is erg
divers. Het bevat onder meer kiesliederen, pamfletten, lijsten met de
kandidaten en kiesbrieven. In de propaganda van zowel de katholieke als de
liberale partij wordt de tegenstander stevig door de mangel gehaald. Uit de
teksten blijkt dat ook bovenlokale spanningen tussen de partijen hun
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‘Orderlievende Kiezers!’ Liberaal pamflet voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent, 1839. (Collectie verkiezingspropaganda LA)
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‘Hoe de Katholieke kandidaten over elkander oordeelen!’ Liberaal pamflet voor de gemeenteraads
verkiezingen in Ninove, 1895. (Collectie affiches LA)
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weerslag vonden in de lokale politiek, zoals de broodwinning van de
arbeiders en de strijd om de ziel van het kind. Daarnaast tonen de verslagboeken van de Liberale Associatie kanton Ninove ook de impact van de
uitbreiding van het stemrecht op de politieke strijd in Ninove.3
Aanvankelijk hadden enkel burgers die cijns betaalden stemrecht. In de loop
van de negentiende eeuw wijzigde dit cijnsbedrag waardoor het kiezers
publiek uitbreidde. In 1893 werd het algemeen meervoudig stemrecht
ingevoerd waardoor elke man van ten minste 25 jaar oud over één stem
beschikte. Afhankelijk van de cijns en bekwaamheidsattesten konden één of
twee bijkomende stemmen bekomen worden.4 De verkiezingspropaganda
werd bijgevolg in de loop van de negentiende eeuw op een steeds breder
mannelijk publiek gericht.
Bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 1895 werd in Ninove
hevig strijd geleverd om de kiezer. De Liberale Associatie sloot een overeenkomst met de Roelanders (een katholieke, democratische en Vlaams
gezinde beweging) en de socialisten tegen de katholieken.5 Er werden
kiesliederen gedrukt en in het pamflet ‘Hoe de Katholieke kandidaten over
elkander oordeelen!’ werd aan de hand van persuittreksels duidelijk gemaakt
dat men beter niet op de katholieken stemde.6
De moeilijkheid van negentiende-eeuwse verkiezingspropaganda is echter
dat ze vaak erg fragmentair is en soms moeilijk te begrijpen zonder een
diepgaande kennis van de tijdsgebonden lokale situatie. Daarom wordt dit
materiaal best gecombineerd met verslagboeken van (boven)lokale af
delingen van partijen, persoonsarchieven en persartikels. Voor Ninove
bieden bijvoorbeeld het archief van de Liberale Associatie van Ninove en
het archief van de Liberale Associatie van het kanton Ninove aanknopingspunten. Politieke onderhandelingen of conflicten tussen partijen, de
lijstsamenstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen en de relatie met
andere (liberale) verenigingen in Ninove komen onder meer aan bod in de
verslagboeken. Bij de verkiezingen van 1895 blijken bijvoorbeeld vooral de
financiële toestand van de stad en de verwaarlozing van de straten bij de
liberale achterban te leven.7
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3

LA, Archief Liberale Associatie Kanton Ninove,
1. Verslagboek met verslag van algemene
vergadering, 12 oktober 1895.

4

R. Van Eenoo, ‘De evolutie van de kieswetgeving in België van 1830 tot 1919’, Tijdschrift
voor Geschiedenis, 92 (1979) 345.

5

LA, Archief Liberale Associatie Kanton Ninove,
1. Verslagboek met verslag van algemene
vergadering, 12 oktober 1895.

6

LA, Collectie Affiches, 22-9-02-1-09-10.

7

LA, Archief Liberale Associatie Kanton Ninove,
1. Verslagboek met verslag van algemene
vergadering, 22 oktober 1895.

8

LA, Collectie verkiezingspropaganda,
Gemeenteraadsverkiezingen, 1946, Ronse.

Casus Ronse
In de twintigste en éénentwintigste eeuw breidde het stemrecht zich verder
uit. Na de invoering van de algemene enkelvoudige stemplicht voor m
 annen
kregen ook vrouwen (1921) en migranten (2004) stemplicht bij de gemeente
raadsverkiezingen. De vraag kan gesteld worden of men zich in de verkiezingspropaganda dan ook specifiek op deze nieuwe doelgroepen richtte.
In Ronse werden de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 uitgevochten
tussen liberalen, socialisten, katholieken en communisten. De namen van
de kandidaten voor de lijsten kunnen gelezen worden op de bewaarde
stembiljetten. Uit verschillende affiches en pamfletten blijkt dat de liberalen
over een duidelijk uitgewerkt programma beschikten. Er werd ingezet op vijf
thema’s met concrete actiepunten. Men richtte zich expliciet op het
vrouwelijke kiezerspubliek met actiepunten als de uitbreiding van het aantal
crèches en kindertuinen en de tewerkstelling in de publieke sector. Uit de
campagnepunten kan bovendien worden opgemaakt dat in Ronse nog heel
wat mensen het zonder moderne nutsvoorzieningen zoals drinkbaar water,
gas en elektriciteit moesten stellen. Daarnaast vormde de tweetaligheid van
de stad een belangrijk strijdpunt tijdens deze kiescampagne.8
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‘Werklieden […] Stemt Liberaal nr. 3’ Liberale affiche voor de gemeenteraadsverkiezingen in Ronse,
1946. (Collectie affiches LA)

De liberalen behaalden uiteindelijk slechts één zetel in de gemeenteraad
van Ronse. Om tot een meerderheid te komen, vonden er zowel vanuit
katholieke als socialistische hoek gesprekken plaats met de liberalen. De
neerslag van de eisen en bedenkingen bij deze gesprekken vonden hun weg
in de verslagboeken van de plaatselijke Liberale Associatie.9

Mogelijke onderzoeksvragen
Het verkiezingsmateriaal biedt heel wat onderzoeksmogelijkheden voor de
heemkundige. In de eerste plaats kan je uiteraard meer te weten komen over
de politieke strijd. Waarop zetten de politieke partijen in tijdens de verkiezings
campagne? Hoe vertaalden nationale kwesties en dossiers zoals de schoolstrijd en de koningskwestie zich in de gemeentelijke kiesstrijd? Hoe verliep
het lokale machtsverwervingsproces? Waren er politieke dynastieën actief op
gemeentelijk en kantonnaal niveau? Hoe werden de lijsten opgesteld en wat
was hun sociaaleconomische samenstelling? Waarin verschilden de verschil-

9

LA, Archief Liberale Associatie Ronse, 1.
Verslagboek met verslagen van vergaderingen
van diverse instanties, 1945-1948, 1957-1974.
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‘Wanneer krijg ik mijn huis toch proper?’ Liberale vliegende bladen voor de gemeenteraads
verkiezingen in Ronse, 1946. (Collectie verkiezingspropaganda LA)

lende lijsten die opkwamen van elkaar? Hoe werd tot samenwerking gekomen
na de verkiezingsuitslag? In hoeverre was er sprake van deelname aan de
politiek door de bevolking? Hoeveel mensen mochten stemmen? Wat was
het aantal blanco-stemmen of onthoudingen?
Daarenboven kan het bronnenmateriaal ook inzicht bieden in wat er in de
gemeente leefde in een bepaalde periode. Soms zijn er politieke programma’s
bewaard gebleven, in andere gevallen kunnen er sporen teruggevonden
worden op de affiches, pamfletten en in de pers. Ook de verhoudingen en
netwerken binnen de gemeente kunnen blootgelegd worden. Op affiches,
pamfletten en in verslagboeken staan immers heel wat namen vermeld, die
gekoppeld kunnen worden aan informatie uit andere bronnen, zoals
verenigingsarchief. Wie waren de machthebbers in de gemeente? Wat was
hun sociale en economische achtergrond? Hoe verliepen de contacten
tussen de kandidaten voor en na de verkiezingen? Bij welke drukkers en
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uitgevers lieten katholieken, liberalen en socialisten hun propaganda
aanmaken?
De verkiezingspropaganda is vrij toegankelijk voor consultatie. De verkiezings
affiches in de collectie van het Liberaal Archief/Liberas kunnen geraadpleegd worden via de website. Ook de inventarissen van archiefvormers als
Liberale Associaties, afdelingen van partijen en verenigingen kunnen
geraadpleegd worden via de website van het Liberaal Archief/Liberas. Een
aantal verslagboeken zijn digitaal beschikbaar.
Niet enkel in het Liberaal Archief/Liberas, maar ook in de andere kleur
archieven wordt heel wat verkiezingsmateriaal bewaard. Het ADVN,
Amsab-ISG en KADOC verwierven archieven van nationale, federale of lokale
partijafdelingen en van lokale en nationale mandatarissen. Tevens beschikken
enkele van deze archieven over een collectie ‘losse’ verkiezingspropaganda.
Voor een bredere blik op de geschiedenis van je gemeente kan het waar
devol zijn om het verkiezingsmateriaal van diverse politieke strekkingen in
de verschillende kleurarchieven te raadplegen.

Aan de slag
Een handleiding voor het schrijven van de (politieke) geschiedenis van je gemeente is J. Art en E. Vanhaute (red.), Inleiding
tot de lokale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw (Gent 2003). Als je nog niet eerder met verkiezingsmateriaal gewerkt
hebt, valt het aan te raden om in eerste instantie één verkiezingsjaar uit te lichten. Dat kan bijvoorbeeld een jaar zijn
waarvan je al weet dat de schoolstrijd toen de gemoederen verhitte of dat er een machtswissel in de gemeente plaatsvond.
Je probeert zoveel mogelijk achtergrondinformatie over die periode te vinden in de literatuur. Zo kan je de bronnen in
hun context plaatsen en gemakkelijker begrijpen. Bovendien zullen er dan waarschijnlijk enkele vragen bij je opkomen
waarop je een antwoord wenst te vinden. Vervolgens ga je na wat er in de gemeente zelf aan bronnenmateriaal voorhanden is. Gemeentearchieven en Geschied- en Heemkundige Kringen beschikken vaak over een eigen collectie. Op de
websites van de kleurarchieven (amsab.be; advn.be; kadoc.kuleuven.be; liberaalarchief.be) kan je in de inventarissen en
collecties nagaan of zij bronnen over jouw gemeente bewaren. Indien iets niet helemaal duidelijk is, helpen de medewerkers je graag verder. Beperk je niet tot verkiezingsmateriaal (affiches, pamfletten, programma’s, enzovoort), maar
bekijk zeker ook archieven van kiesassociaties, partijen, mandatarissen en verenigingen. In verslagboeken kunnen zaken
naar voren komen die niet publiek werden gemaakt. De kiesstrijd en verkiezingsuitslagen vonden vaak een uitgebreide
neerslag in de pers. Periodieken vormen dan ook een belangrijke bron. Als je onderzoek doet naar een recentere periode
kan het daarnaast interessant zijn om met mensen die van nabij betrokken waren, te spreken. Verkiezingspropaganda is
vaak heel eenzijdig. Probeer dan ook bronnen vanuit verschillende invalshoeken samen te brengen. Wanneer je een
dergelijk onderzoek tot een goed einde hebt gebracht, kan een volgende stap zijn om onderzoek te doen naar wisselende
verhoudingen of campagnethema’s over verschillende verkiezingsjaren heen.
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