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Personenregister r
Bijj de in de tekst genoemde leden van kleine partijen is enige extra
biografischee informatie toegevoegd.
Adler,, M , 87
Albarda,, J.W., 85
Albeda,, Hendrik (1872-1942), 48
LidLid Tweede Kamer Economische Bond 1921-1922. Voorzitter Algemeenemeene Groninger Werkliedenvereeniging.
Arts,, Pius Maria (1881-1955), 99-io6,108-109
AdvocaatAdvocaat en procureur te Tilburg. Kandidaat Lijst Arts 1922. Lid
TweedeTweede Kamer RKVP/KDP 1925-1929,1933-1937. Lid gemeenteraad
TilburgTilburg Vrije Lijst Arts 1946-1952. Voorzitter Willem u.
Arts,, Antoine Henricus Arnoldus (1865-1926), 98-100
LuitenantLuitenant Zoeavenleger 1867-1870. Hoofdredacteur Nieuwe Tilburgschee Courant 1879-1926. Lid Tweede Kamer RKSP 1901-1922.
LijsttrekkerLijsttrekker Lijst Arts 1922.

Baars,, Joannes Antonius (Jan) (1903-1989), 172-174
MarktkoopmanMarktkoopman te Amsterdam. Lid Verbond van Actualisten 19271928.1928. Leider afdeling Amsterdam De Bezem 1928-1930. Leider ANFB
1932-1933-1932-1933- Lid Directorium Corporatieve Concentratie 1933-1934.
OprichterOprichter Nederlandsche Fascisten Bond 1934. Na 1945 enige jaren
rechercheurrechercheur te Hilversum.
Balkenende,, J.P., 215
Beaufort,, Jan Aernout Anne Hendrik (Noud) de (1876-1947), 60-61
BurgemeesterBurgemeester Soest 1914-1923. Lid bestuur Vaderlandsch Verbon
1925-1926.1925-1926. Auteur van polittek-historische boeken.
Beaufort,, W.H. de, 60
Beelaertss van Blokland, R, 25m
Beresteyn,, Eeltjo Aldegondus van (1876-1948), 50-54, 57-61,64-66,
98,200,205-206 6
BurgemeesterBurgemeester Veendam 1910-1916. Lid Tweede Kamer VDB 1916-
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1922.1922. Lijsttrekker Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijke
KamerledenKamerleden 1922. Lid gemeenteraad Den Haag Vrijheidsbond
1939.1939. Voorzitter Rijkscommissie Monumentenzorg vanaf1927. Directeurrecteur Centraal Bureau Genealogie 1945-1948.
Bie,, W. de, 16
Biesheuvel,, B.W., 212
Bijleveld,, M.I.W.J. (1874-?), 60
LidLid Tweede Kamer Liberale Unie/Vrijheidsbond 1921-1922. Lijsttrekkertrekker Vaderlandsch Verbond 1925.
Blaauw,, C.J., 24811
Boer,, Rients Feikes de (1869-1951), 123
LandbouwerLandbouwer te Siddeburen. Lid Tweede Kamer Plattelander
1922-1925.1922-1925. Lijsttrekker Plattelandersbond-De Boer 1925.
Boissevain,, Willem Theodoor (1880-1945), 80,178
PredikantPredikant te Leiden 1918-1944. Voorzitter Raad van Kerkelijke A
gelegenhedengelegenheden NSB 1935-1937.
Bolhuis,, J.J. van, 108
Bonger,, W.A., 139
Bos,, Frederik (1866-1931), 47,118
LandbouwerLandbouwer te Lonneker. Lid Tweede Kamer Plattelanders
1918-1919. 1918-1919.
Bosman,, F., 2ó7n
Bouwman,, Alphons (1894-1968), 126
BoomkwekerBoomkweker te Puiflijk (Land van Maas en Waal). Lijsttrek
leiderleider Actie Bouwman 1934-1941. Lid Provinciale Staten Gelderland
ActieActie Bouwman /Nationaal Front/NSB 1939-1941- Lid Nationaal
FrontFront 1940. Lid NSB 1941-1945. Burgemeester te Budel 1942-1944
BurgemeesterBurgemeester te Hengelo 1944-1945.
Braak,, M. ter, 186
Braam,, Hendrik (?-?), 57
LandbouwerLandbouwer te Cocksdorp (Texel). Directeur Spoorwegcon
maatschappijmaatschappij H. Braam & co. Lijsttrekker Groep Braam 19
tenten Braam 1922, Internationale Volkspartij 1929.
Braat,, Arend (1874-1947), 118-127,137-138,173,190, 192, 199, *6on,
26m m
LandbouwerLandbouwer te Hekelingen (Voorne-Putten). Voorzitter Pla
dersbonddersbond 1918-1923 en 1925-1929. Lid Tweede Kamer Platteland
bondbond 1919-1933. In 1935 geweigerd als lid NSB.
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Bruinsma,, Adolphus Foppe (1891-1959), 135,138
LidLid gemeenteraad Amsterdam Neutraal Blok aüer Middenstanders
1927-1934.1927-1934. Lijsttrekker Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht 1933.
Brugmans,, Hajo (1868-1939), 43» 24811
HoogleraarHoogleraargeschiedenis te Amsterdam. Redacteur De Groene Amsterdammerr 1915-1930. Lid Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijkehankelijke Kamerleden 1922.
Bryce,, J., 139
Buisonjé,, Willem Hendrik de (1878-1952), 48
DirecteurDirecteur weekblad De Nieuwe Amsterdammer. Lid Tweede Kamermer Economische Bond 1918-1921. In 1921 vertrek uit Tweede Kamer
(en(en Nederland) wegens speculatiefraude.
Buys,, J.Th., 55

Ceton,, Jan Cornells (1875-1943), 150-151
Onderwijzer.Onderwijzer. Redacteur De Tribune 1907-1916. Lid bestuur SDP,
CPHCPH 1909-1925 en CPH-Wijnkoop 1926-1930.
Colenbrander,, Herman Theodoor (1871-1945), 51,53,248n
HoogleraarHoogleraar geschiedenis te Leiden. Redactiesecretaris De Gids. Lid
EconomischeEconomische Bond rond 1918. Lid Comité voor de Verkiezing van
OnafhankelijkeOnafhankelijke Kamerleden 1922.
Colijn,, H., 50,66,73,106,171-173» 180,186,199,209
Cortt van der Linden, P.W.A., 34-40,43-44
Coremans,, L.G.A., 26sn
Cunow,, H„ 87

Daalder,, H., 22,68,94,109
Daens,, A., 31
Deterding,, H.W.A., 171,190
Dolman,, D., 275n
Domelaa Nieuwenhuis, R, 28-29,89,93,125,147,156
Dorp,, Elisabeth Carolina van (1872-1945), 57-62
AdvocaatenprocureurAdvocaatenprocureur te Den Haag. PrivaatdocentRijksuniv
Utrecht.Utrecht. Medeoprichtster Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht.recht. Lidhoofdcomité Liberale Partij 1922-1924. Lid Tweede Kamer
LiberaleLiberale Partij 1922-1925. Lid bestuur Vrijheidsbond 1930-1933 en
1935-1936. 1935-1936.
Drees,, W., 209

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

Dresden,, S., 51
Dresselhuys,, H.C., 59^60, 24711,26011
Driehuis,, Klaas (?-?), 144
Dichter,Dichter, komiek en variétéartiest. Lijsttrekker Rapaiïiepartij 1922
Drion,, FJ.W., 37
Dungen,, R van den, 174
Dunk,, H.W. von der, 18
Dutilh,, Christiaan Corneüle (1852-1931)» 56
AdvocaatAdvocaat te Rotterdam. Lid hoofdcomité Liberale Partij 1922-192
Duverger,, M , 194
Duyl,, Gerrit van, (1888-1952), 190, 272n
Predikant.Predikant. Hoofd afdeling Vorming NSB 1933-^937- Oprichte
derlandschederlandsche Volkspartij 1937. Lid Nationaal Front en NSSA
RappardRappard 1940-1941.

Eeden,, Frederik Willem van (1869-1932), 42
PsychiaterPsychiater en schrijver. Oprichter commune Walden 1898. Op
terter vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit 1901. Redacteur De
Groenee Amsterdammer 1915-1922. Kandidaat ATAG 191Z Lijsttrekkerker ASP 1918. Lid Grondpartij 1921.
Edison,, Thomas, 166
Eigeman,, Johannes Alexander (1876-1958), 173
HoogleraarHoogleraar staatsrecht Economische Hogeschool te Rotterdam
bestuurbestuur Nationale Unie 1924-1933. Lid bestuur Ons Leger. Lid
VerbondVerbond voor Nationaal Herstel i933~i934Eikeboom,, Hendrik Willem (1898-1945), 147
AnarchistAnarchist en dichter. Corrector bij De Telegraaf. Redacteur De V
Socialistt en De Arbeider. Sympathisant Rapaiïiepartij 1921.
Ekering,, Lodewijk Cornelis Willem (?-?), 79
PredikantPredikant te Amsterdam. LidnGS 1924-1936. Lid NSB na 1936,
HdHd gemeenteraad Amsterdam i939~i940Elout,, C X (1870-1947). 37, 51» 59. M6n
JournalistJournalist Algemeen Handelsblad. Sympathisant Comité voor d
VerkiezingVerkiezing van Onafhankelijke Kamerleden 1922.
Enkaa (zie Anke van der Vlies)
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Faber,, Heye, 186
Fabius,, Jan (1888-1964), 211
Journalist.Journalist. Hoofdredacteur Nieuwsbrief Lid bestuur Jong Conservatiefvatief Verbond 1952. Lid gemeenteraad Den Haag Partij van Vrije
BurgersBurgers 1962-1964. Kandidaat Partij Economisch Appèl 1963.
Feldmeyer,, Johannes Hendrikus (1910-1945), 193
BezoldigdBezoldigd propagandist NSB 1935-1937. Leider Mussert-Garde 19391940.1940. Tijdens de bezetting oprichter/voorman Nederlandsche ss,
GermaanscheGermaansche ss en voorman Sonderkommando Feldmeyer.
Feuilletauu de Bruyn, Willem Karel Hendrik (1886-1972), 210
MilitaireMilitaire carrière in Nederlands-Indie 1907-193$. Lid Volksraad
namensnamens Vaderlandsche Club 1931-1935. Lid Verbond voor Nationaal
HerstelHerstel 1935-1940, Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid
1946.1946. Lijsttrekker Onafhankelijk Nationale Groep 1948 en Jong
ConservatiefVerbondConservatiefVerbond 1952. VoorzitterGroter Nederland Ac
1961. 1961.
Fieret,, W., 81
Fikse,, Anton (?-?), 124,26m
LandbouwerLandbouwer te Barneveld. Lid hoofdbestuur Plattelandersbond en
NBTM-partijNBTM-partij 1929-1933. Voorzitter Groen Front rond 1933.
Fimmen,, Eduard Carl (Edo) (1881-1942), 84,86
MedeoprichterMedeoprichter en secretaris Internationaal Verbond van Vakver
eentgingeneentgingen 1919-1923. Secretaris International Transport Workers
FederationFederation 1919-1942. Redacteur De Socialist 1928-1929. Voorzitter
OSPOSP 1932.
Fockema,, Rudolph Adriaan (1853-?), 56
PresidentPresident Gerechtshof Leeuwarden 1910-1920. Lid Liberale Partij
1922-1924.1922-1924. Voorzitter Vaderlandsch Verbond 1924-1925.
Fortuyn,, Wilhelmus Simon Petrus (Pim) (1948-2002), 13,215
ColumnistColumnist Elsevier. Lijsttrekker Leefbaar Nederland 2001-2002 en
LijstLijst Pim Fortuyn 2002. Op 6 mei 2002 vermoord.
Frijdaa lzn., Joseph, 262n
Geelkerken,, Cornelis van (1901-1976), 163,167,181,190,194
CommiesCommies provinciale griffie te Utrecht 1919-1934. Lid Verbond van
ActualistenActualisten en Nederlandsche Oranje Nationalisten 1922-1929. Medeoprichterdeoprichter en algemeen secretaris NSB 1931-1944. Eind 1944 geroyeerdeerd als lid NSB.
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Geiger,, Th., 135
Gelder,, Cornells de (1856-1931), 16,129,144
Acrobaat/marskramer/straatartiest;Acrobaat/marskramer/straatartiest; be
(ook(ook Had-je-me-maar). Lijsttrekker Vrije Socialistische Groep (Rapaillepaille Partij) verkiezingen gemeenteraad Amsterdam 1921. Hoofdredacteurredacteur van eenmaal verschenen blad De Raad 1921. Veroorde
tottot ontwenningskuur in Veenhuizen 1921.
Gentile,, E, 177
George,, Henri, 155, 266n
Gerbrandy,, P.S., 211
Gerresen,, Jan ('-1934), 91
Metaalarbeider.Metaalarbeider. Lid OSP. Gestorven tijdens het Jordaanop
Gerretson,, Frederik Carel (1884-1958), 171-173,27on
BestuursfunctieBestuursfunctie Bataafsche Petroleum Maatschappij 19
(Shell).(Shell). (Bijzonder) hoogleraar geschiedenis Utrecht. Voorzitter Na
tionaletionale Unie en Corporatieve Concentratie 1932-1934. Lid Eerste
KamerKamer CHU 1951-1956. Dichter (pseudoniem Geerten Gossaert).
Göbell jr, Johannes (1889-1964), 58
Journalist.Journalist. Hoofdredacteur De Controleur 1915-1922. Voor
NederlandscheNederlandsche Bond van Belastingbetalers 1919-1922. In
dertigdertig medewerker Deutsche Tageszeitung en voorzitter Hollandia,
verenigingvereniging van Nederlanders in Berlijn.
Godefroi,, M.H., 56,249n
Goes,, Franc van der (1859-1939)» 84-89.158
MedeoprichterMedeoprichter SDAP 1894. Lid partijbestuur SDAP 1910-19
bestuurbestuur OSP 1932-1935 en RSAP 1935. Medeoprichter Bond van Re
volutionairevolutionaire Socialisten 1935-1939.
Gravemeijer,, Henricus Eskelhoff (1878-1967), 71
PredikantPredikant o.a. te Amsterdam. Voorzitter HGS 1922-1936. Hoofd
dacteurdacteur Staat en Kerk 1922-1937 en 1939-1940. Voorzitter Protes
tantsetantse Unie 1948-1952 en 1960-1963.
Groenn van Prinsterer, G., 27,78,167,178,182,191
Groenendaal,, Herman (1901-1979), 143
AnarchistenAnarchisten hongerstaker.
Groenendael,, Henricus Antoine Godefridus van (1874-1944), 201
LeraarLeraar staatsinrichting. Lid Tweede Kamer RKSP 1916-1922. Lijs
trekkertrekker Lijst Van Groenendael 1922.
Groot,, L. de, 248n
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Gyblandd Oosterhoff, Horace Hugo Alexander van (1887-1937), 172173 3
ChefChefafdeling Algemeene Zaken Bataafsche Petroleum-maatschappijpij (Shell). Secretaris Indologische Faculteit Utrecht Redacteur
Rijkseenheidd 1929-1937. Vice-voorzitter Verbond voor Nationaal
HerstelHerstel 1932-1937.

Hadjememaar,, zie C. de Gelder
Haighton,, Coenraad Alfred Augustus (1896-1943), 63,166,174
Directeur/commissarisDirecteur/commissaris trv Lotisico 1919-1921. Oprichter,
traletrale Raad enfinancierVerbond van Actualisten 1922-1927. Oprichterrichter enfinancierDe Bezem 1927-1932, NSNAP 1932-1935. Lid en
financierfinancier Zwart Front/Nationaal Front 1935-1940. Lid en financiercier NSNAP-Kruyt en NSNAP-Van Rappard 1940-1941. Redacteur
Dee Nieuwe Gids 1938-1943.
Hall,, Hendrik Johannes (Henri) ter (1866-1944), 47» 55.129-132,137,
172 2
Oprichter/directeurOprichter/directeur eerste Nederlandsche Revuegezelschap H
terter Hatt. Voorzitter Neutrale Partij 1918-1921. Lid Tweede Kamer
NeutraleNeutrale Partij en Vrijheidsbond 1918-1925. Lid hoofdbestuur Vrijheidsbondheidsbond 1921-1923. Lijsttrekker Federatief Verband 1929. Lid Verbondbond voor Nationaal Herstel rond 1933.
Hamel,, J.A. van, 246n
Hans,, D., 19,119
Hardenberg,, A.K., 56,248n
Hardenbroekk van Ammerstol, Arnoud Hendrik baron van (18751947).. 56
DirecteurDirecteur zandsteenfabriek Arnoud te Hillegom. Lid hoofdcomité
LiberaleLiberale Partij 1922-1924.
Heemskerk,, Th., 253n
Heeres,, J.E., 25m
Hessing,, J., 2ó9n
Hitler,, A., 91,160,174,182,188-189,192
Hoedemaker,, PhJ., 75-76,78,80,178
Hofstede,, G., 27on
Houten,, Hendrik Sjoukes van (1892-1952), 105,126
SecretarisSecretaris Bond van Landpachters en Hypotheekboeren. Lid Tweede
KamerKamer CDU 1933-1940.
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Houten,, Samuel van (1837-1930), 37,42,50-51,55-66,200,202,206,
24911 1
LidLid Tweede Kamer (liberaal) namens district Groningen 1869-1894.
MinisterMinister van Binnenlandse Zaken 1894-1897. Lid Eerste Kam
1904-1907.1904-1907. Redacteur/uitgever Staatkundige Brieven 1900-1
KandidaatKandidaat ATAG 1917. Oprichter en voorzitter Vrijheid en Rech
OprichterOprichter en lid hoofdcomité Liberale Partij 1922-1924. Sym
thisant/propagandistthisant/propagandist Vaderlandsch Verbond 1924heidsbond/LSPheidsbond/LSP 1927-1930.
Huizinga,, Johan (1872-1945), 51,58-59» 136,139-140
HoogleraarHoogleraar geschiedenis te Groningen en Leiden. Lid Comit
dede Verkiezing van Onafhankelijke Kamerleden 1922.
Idenburg,, A.W.F., 32
IJzerman,, A.W., 26on

Jacobs,, A., 53
Jonckheer,, Jan Benjamin Anne (1861-1921), 43
DirecteurDirecteur Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Lid bestuur E
nomischenomische Bond 1917-1919.
Jong,, Albert Andries de (1891-1970), 143
Anarcho-syndicalist.Anarcho-syndicalist. Secretaris-penningmeester I
Anti-MilitaristischeAnti-Militaristische Vereniging (IAMV) rond 1924.
derlandschderlandsch Syndicalistisch Verbond rond 1926.
Jong,, Karel Hendrik Eduard de (1872-1960), 62,166,264n
PrivaatdocentPrivaatdocent Grieks-Romeinse mysteriën en parapsycho
Leiden.Leiden. Oprichter en voorzitter Centrale Raad Verbond van Actua
listenlisten 1922-1926. Voorzitter Vaderlandsch Verbond 1927-1928.
Jong,, L. de, 174-175
Jongg van Beek en Donk, Jan Olphert de (1863-1935), 56
OfficierOfficier Koninklijke Marine. Gouverneur Curacao rond 1905.
hoofdcomitéhoofdcomité Liberale Partij 1922.
Jonge,, AA. de, 164,169,174-175,180
Jonge,, W.D. de (1883-1942), 250n
ReferendarisReferendaris ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten
pen.pen. Lid bestuur Vaderlandsch Verbond 1924-1926. Lid kieswetcommissiecommissie Vrijheidsbond 1927-1931.
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Jongeling,, Pieter (1909-1985), 213
JournalistJournalist en kinderboekenschrijver. Lid Tweede Kamer GPV (19631977)-1977)Kadt,, Jacques de (1897-1988), 84,86-87,89,91-93,157» 25511
AmbtenaarAmbtenaar PTT te Haarlem en publicist. Lid partijbestuur CPH
1922-1924.1922-1924. Secretaris Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubsgandaclubs 1924-1927. Redacteur De Socialist/De Sociaal-Democraatt 1928—1931. Tweede voorzitter en secretaris OSP 1932-1934. Redacteurdacteur De Nieuwe Kern 1934-1940. Lid Tweede Kamer PvdA 19481963. 1963.
Kalff,, Jan (1873-1954), 51
DirecteurDirecteur 's Rijksmonumentenbureau 1918-1939. Oprichter en voorzitterzitter Oudheidkundige Bond. Kandidaat Comité voorde Verkiezing
vanvan Onafhankelijke Kamerleden 1922.
Kautsky,, K., 87
Kernkamp,, Gerard Wilhelm (1864-1943)» 43» 50-51» 54» 58-59,248n
HoogleraarHoogleraar geschiedenis te Amsterdam en Utrecht. Redactiesecretaristaris Vragen des Tijds 1902-1930. Redacteur De Groene Amsterdammerr 1920-1929. Lid Economische Bond 1917-1921. Oprichter en
voorzittervoorzitter Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijke Kamerledenden 1922.
Kershaw,, L, 177
Kersten,, Gerrit Hendrik (1882-1945), 70,73,79-82,199
PredikantPredikant Initiator oprichting Gereformeerde Kerken in Nederland
enen Noord-Amerika (1907) en van de SGP. Namens de SGP TweedeKamerltdvanKamerltdvan 1922 tot 1940.
Kettmannn jr, George (1898-1970), 167
SchrijverSchrijver en journalist. Hoofdredacteur Volk en Vaderland 1933,
1936-WZ 1936-WZ
Klerk,, D. de, 259n
Knaap,, Roel (1880-?), 144
KandidaatKandidaat Rapaille Partij 1922. Penningmeester Bond van Rationalistischenalistische Opvoeding. Veroordeeld wegens bezit explosieven 1920.
Koekoek,, Hendrik (1912-1987), 211
VeehouderVeehouder te HoUandscheveld, Lienden en Bennekom 1924-1963.
SecretarisSecretaris afdeling Bennekom CHU 1952-1956. Lijsttrekker Nederlandselandse Oppositie Unie verkiezingen Tweede Kamer 1956. Voorzitter
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BoerenpartijBoerenpartij 19S9-1981. Lid Tweede Kamer Boerenpartij 196
VoorzitterVoorzitter Rechtse Volkspartij 1981-1982. Oprichter en voorz
VrijeVrije Boeren (Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de
Landbouw)Landbouw) 1946-1968.
Koetsveld,, CE. van, 24811
Kohlbrügge,, H.F., 25211
Kolthekk jr, Harm (1872-1946), 155,26611
Journalist.Journalist. Secretaris NAS 1907-1913. Oprichter en lid Tweede
SPSP 1918-1922. Oprichter en lijsttrekker Recht en Vrijheid 1931-1940.
Koopman,, G.H. (?-?), 129
StichterStichter en directeur van de Nederlandsche Opera. Voorzitter Nede
landschelandsche Bond van Directeuren van Openbare Vermakelijkhed
1918-1919.1918-1919. Kandidaat Neutrale Partij 1918.
Kooten,, K. van, 16
Kossmann,, E.H., 110,163
Koster,, W.O.A. (?-?), 53,175,27on
IndustrieelIndustrieel Lid Tweede Kamer VDB 1912-1916. Lid NSB vanaf
Krabbe,, H., 115,259n
Kranenburg,, R., 58
Krijgerr jr, J.M., 253n
Kromsigt,, P.J., 252n
Kuipers,, H.E (?-?), 95,256n
Marktkoopman.Marktkoopman. Lid gemeenteraad Den Bosch 1923-1949
kerker Marktkooplieden 1933.
Kuyper,, A., 27-28,31-33,47,66-67
Kuypers,, Marinus Johannes Gerardus (?-?), 100
RedacteurRedacteur Katholiek Sociaal Weekblad, De Roomsche Democraatt Lid hoofdbestuur RKVP
Kwint,, N.C, 26m

Laar,, A.R.. van de, 25m
Land,, W. van 't, 26m
Lenin,, V.I., 119,149-152.155.159
Liebknecht,, K., 155
Ligt,, Bartholomeus (Bart) de (1883-1938), 141,143
PredikantPredikant te Nuenen 1910-1915. Voorzitter Bond van Christ
SocialistenSocialisten 1914-1918. Bestuurslid Bond van Revolutionair-So
tischetische Intellectuelen 1919-1922 en Rassemblement International
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contrecontre Ie Guerre et Ie Militarisme 1937. RedacteurDe Wapens Neder
1922-1925. 1922-1925.
Lingbeek,, Casper Andries (1867-1939), 70,73,76-79,199,25211
PredikantPredikant o.a. te Urk. Lid Tweede Kamer HGS 1925-1937. Voorzitter
HGSHGS 1936-1939.
Louwes,, H.D., 127
Luns,, J.MAH., 211
Lunteren,, S.A. van, 269n
Luteraan,, Barend (1878-1970), 141
KandidaatKandidaat SDP 1913. Actiefin radenbeweging. Kandidaat OSP 1933.
LidLid RSAP1935. Lid Bond van Revolutionair-Socialisten 1935. Na de
TweedeTweede Wereldoorlog lid PvdA. Onder andere actiefin Spartacusbeweging. beweging.
Lutkie,, Wouter Leonardus (1887-1968), 94,166,173
AmbteloosAmbteloos priester te Nuland 1922-1968. Redacteur Aristo. Algemeenn cultureel tijdschrift 1928-1965. Achter de schermen actiefin
allerleiallerlei bewegingen o.a. NKP, Nationale Unie, Verbond van Actualisten,listen, De Bezem, ANPB, Zwart Front en Nationaal Front.
Luxemburg,, R., 155
Maartens,, L.P., 262n
Marchant,, H.R, 47,52-53,167,247n
Marchantt et d'Ansembourg, Maximilianus Victor Eugene Hubertus
Joseff Maria de (1894-1975), 175,181
MüitaireMüitaire dienst in Duitse leger 1914-1918. Burgemeester Amstenrade
1925-1934.1925-1934. Contactpersoon NSB met buitenland, m.n. Duitsland
1934-1937-1934-1937- Lid Provinciale Staten Limburg RKSP 1927-1931. Lid
ProvincialeProvinciale Staten Limburg NSB 1935-1941- Lid Eerste Kamer NSB
1935-19371935-1937 Lid Tweede Kamer NSB (fractievoorzitter) 1937-1940.
CommissarisCommissaris der provincie Limburg 1941-1944.
Marx,, K„ 28,33
Meijer,, A., 27m
Menist,, Abraham (1896-1942), 160
MeubelmakerMeubelmaker en metselaar. Lid CPH 1920-1927. Lid partijbestuur
RSPRSP en RSAP 1929-1940. Lid leiding Mix-Front 1940-1942. Gefusilleerdleerd in kamp Amersfoort.
Meyers,, L, 174-175,180
Michels,, R., 85
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Mussen,, Anton Adriaan (1894-1946), 66, 80,126,135,163-165,168,
173-194»» 206-207
IngenieurIngenieur bij Provinciale Waterstaat te Utrecht 1920-1934- Secr
risris Nationale Comité van Actie tegen ontwerp-verdrag met België
1925-1927,1925-1927, Lid Vrijheidsbond rond 1922. Oprichter en Leide
1931-1945.1931-1945. Leider van het Nederlandsche Volk 1942-1945.
oorlogoorlog gefusilleerd.
Mussolini,, B., 62,139,160,163,166,178,183,188-189
Myle,, Cornelis Herfst Adriaan van der (1867-1951), 59
HuisartsHuisarts en dichter. Voorzitter Nederlandsche Bond van Belastin
betalersbetalers 1920-1922. Voorzitter Nationale Bond voor Bezuinigin
1922—1927.1922—1927. Voorzitter Verbond van Nationalisten 1929-1
zitterzitter Nationaal-Socialistische Partij i933~i935-

Nagel,, Johan George (Jan) (1939), 214
WerkzaamWerkzaam bij VARA. Lid partijbestuur en lid Eerste Kamer Pvd
Oprichter,Oprichter, lid gemeenteraad en wethouder Leefbaar Hilversum.
richter/voorzitterrichter/voorzitter Leefbaar Nederland 2001-2002. Oprich
NederlandNederland 2002.
Netscher,Netscher, Franciscus Cristianus Johannus (Frans) (1864-1923), 51
JournalistJournalist (o.a. De Nieuwe Gids en Netscher's RevueJ. Lid Comité
voorvoor de Verkiezing van Onafhankelijke Kamerleden 1922.
Nierstrasz,, B., 42-43,167
Nolens,, W.H., 98,247n
Nolte,, E., 165
Nolthenius,, H., 51

Oppenraaij,, F. van, 27on
Oud,, P.J., 53
Oversteegen,, George (1902-1989), 144
LidLid gemeenteraad Haarlem Anti-Stemdwangpartij 1927-1930. Lid
gemeenteraadgemeenteraad Haarlem CPH 1930-1935. Lid NSNAP rond 193
zitter/lijsttrekkerzitter/lijsttrekker Bond van Wereldburgers in de jaren vij
Peereboom,, B.G., 252n
Piuss ix, paus, 97
Ploeg,, H. van de, 254n
Posthuma,, F.E., 190
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Primoo de Rivera, M., 139

Raalte,, E.A. van, 58
Rappard,, A.G.A.riddervan, u i
Rappard,, Louis Rudolph Julesriddervan (1906-1994), 211
BurgemeesterBurgemeester Gorinchem 1939-1972. Oprichter en voorzitter Liberalerale Staatspartij 1963. Oprichter en voorzitter Nederlands Appèl
1971-1971Ravesteyn,, Willem van (1876-1970), 123,150-151
Historicus.Historicus. Lid SDAP 1898-1909. Redacteur De Tribune 1907-192$.
LidLid bestuur SDP en CPH 1909-1925. Lid Tweede Kamer CPH 19181925.1925. Vanaf 1934 wederom lid SDAP.
Resink,, A.J. (?-?), 144,264a
Schilder,Schilder, bioloog. Lid CPH omstreeks 1919-1921. Lid Bond van Revolutionair-Socialistischelutionair-Socialistische Intellectuelen. Kandidaat Kunsten
tijtij verkiezingen Tweede Kamer 1922.
Righart,, H., 25
Ritterr jr, Pierre Henri (1882-1962), 199,210
HoofdredacteurHoofdredacteur Utrechtsen Provinciaal en Stedelijk Dagblad 19181934-1934- Radiocommentator AVRO 1934-1957. Kandidaat Partij voor
Recht,Recht, Vrijheiden Welvaart 1952.
Rolandd Holst-van der Schalk, Henriette Goverdina Anna (18691952),, 155,206
Dichteres.Dichteres. Lid SDAP 1897-1910, SDP /CPH 1916-1924, BondvanKommunistischemunistische Strijd- en Propagandaclubs 1924-1926. Vanaf eindjarenren twintig betrokken bij religieus-socialistische initiatieven.
Romein,, J.M., 186,135
Roodhuyzen,, J., 249n
Roscamm Abbing, Herman Otto (1874-1939), 77,252x1
PredikantPredikant te Arnhem. Lid bestuur HGS.
Rostt van Tonningen, Meinoud Marinus (1884-1945), 189,191-194,
199,272n n
WerkzaamWerkzaam bij de Volkenbond 1923-1936. Lid Tweede Kamer NSB
1937-1940.1937-1940. Hoofdredacteur Nationaal Dagblad 1937-1941. Tijdens
dede bezetting onder andere president van De Nederlandsche Bank,
secretaris-generaalsecretaris-generaal Bijzondere Economische Zaken, waarnem
secretaris-generaalsecretaris-generaal Financien.
Ruyss de Beerenbrouck, Ch.J.M., 73,170,199
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Savorninn Lohman, A.F. de, 31,78,25311
Schaepman,, H.J.A.M., 30,98,103
Schermerhorn,, W., 186
Schmidt,, Petrus Johannes (Piet) (1896-1952), 84-89, 91-93,158-161,
25511 1
ChefChef documentatie NVV 1924-1928. Redacteur De Socialist 19281932.1932. Lid partijbestuur SDAP 1930-1932. Voorzitter OSP 1932-1935.
VoorzitterVoorzitter RSAP 1935-1936. Lid SDAP 1936-1940. Redacteur Je M
tiendraii 1941-1944. Medeoprichter Nederlandse Volksbeweging
1945.1945. Adviseur Nederlandse delegatie Verenigde Naties 1945-1952.
Schoeffelenberger,, J.J., 26sn
Schürmann,, Johann Gerard (?-?), 61
AdvocaatAdvocaat te Rotterdam. Lid bestuur Vaderlandsch Verbond 19
VoorzitterVoorzitter Het Vaderlandsch Verbond 1926.
Schutte,, Gerrit Jan (Gert) (1939), 213
Gemeenteambtenaar.Gemeenteambtenaar. Lid Tweede Kamer GPV en
1981-2001. 1981-2001.
Seymour,, J.C., 26sn
Siedenburg,, Willem (?-?), 20,37,40
LijsttrekkerLijsttrekker Lijst Siedenburg 1929.
Simons,, S., 248n
Sinclairr de Rochemont, Hugues Alexandre (1901-1942), 62
AmbtenaarAmbtenaar rijksoverheid tot 1939. Oprichter en secretaris C
traletrale Raad Verbond van Actualisten 1923-1925. Lid van De Bezem
1927-1932.1927-1932. Oprichter Verbond van Nationaal-Solidaristen R
NederlandNederland 1932. Lid NSNAP-Van Rappard 1940. Dienst bij
Waffen-ss.Waffen-ss. Gestorven aan het Oostfront.
Sluyser,, M., 141
Smid,, Jan (1865-1945), 125-127,172
ReferendarisReferendaris Ministerie van Landbouw. Lid Verbond voor
naalnaal Herstel rond 1933. Voorzitter Nationale Bond Landbouw en
MaatschappijMaatschappij 1932-1940.
Smitt Kleine, F., 27on
Sneevliet,, Henricus Josephus Franciscus Marie (Henk) (1883-1942),
90,141,152-173»» 199,206,267n
Mede-oprichterMede-oprichter Indische Sociaal-Democratische Vereen
AfgevaardigdeAfgevaardigde Comintern in China 1921-1923. Lid afdeli
landland Comintern te Moskou 1923-1924. Voorzitter/propagandist NAS
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1924-1940.1924-1940. Voorzitter RSP 1929-1935- Lid Tweede Kamer RS(A)P
1933-1937-1933-1937- Secretaris, voorzitter RSAP 1935-1942. Leider MarxLenin-Luxemburg-FrontLenin-Luxemburg-Front 1940-1942. Redacteur Spar
1942.1942. Gefusilleerd in kamp Amersfoort 1942.
Snijders,, Cornells Jacobus (1852-1939), 172-173,206
OpperbevelhebberOpperbevelhebber van land- en zeemacht 1914-1918 (eervol o
nana conflicten met regering 1918). Erevoorzitter/lijsttrekker Verbond
voorvoor Nationaal Herstel 1932-1937.
Spill,J.H.W.Q.ter,25on n
Staal,, Karel Richard van (1889-?), 90
WethouderWethouder SDAP te Gouda. Lid bestuur OSP 1932-1933. Lid hoofdbestuurbestuur 'Stichting 1940-1945'. Lid dagelijks bestuur Internationale
commissiecommissie ter bestrijding van concentratiekampsystemen.
Staalman,, Abraham (1871-1935), 129-134
SecretarisSecretaris Nederlandsche Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders
enen Slijters en voorzitter Comité tegen Overmatige Drankbestrijding.
LidLid Tweede Kamer Middenstandspartij 1918-1921 en Vrijheidsbond
1921-1929.1921-1929. Oprichter/voorzitter van de Middenpartij voor Stad en
LandLand 1929.
Staalman,, Andries Popke (1858-1939), 32-33,37,68,105
LidLid Tweede Kamer ARP 1894-1905. Oprichter en voorzitter CDP
1905-1925.1905-1925. Lid Tweede Kamer CDP 1918-1922. Vanaf 1925 lid van de
directiedirectie van een aardappeldrogerij in Driebergen.
Stalin,, J.V., 151,153-154,158-160
Stenhuis,, Roelof (1885-1963), 90,155,266n
VoorzitterVoorzitter NW 1919-1928. Voorzitter AJC 1919-1924. Voorzitter Instituutstituut voor Arbeidersontwikkeling 1924-1928. Lid Eerste Kamer
SDAPSDAP 1923-1925. Lid Tweede Kamer SDAP 1925-1929. Lid dagelijks
bestuurbestuur OSP 1932-1933- Lid CPN 1936. Lid Nationaal Front 19401941-1941-

Tak,, Andries (1864-1934), 43
Advocaat-generaalAdvocaat-generaal bij de Hoge Raad. Voorzitter van de Econ
schesche Bond 1918 en Vaderlandsch Verbond 1924.
Tas,, Salomon (Sal) (1905-1976), 89,92,157
JournalistJournalist Ab student lid van de OSP. Redacteur De Nieuwe Kern
1934-19401934-1940 en De Nieuwe Vrijheid 1942-1944. Na 1945 korte tijd
gemeenteraadslidgemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Vanaf 1970 lid v
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Ds'70.Ds'70. In de jaren zeventig politiek commentator van de TROS en in
Hett Parool.
Teenstra,, Edsge Marten (1873-1958), 53,248n
LandbouwerLandbouwer te Ruigezand (Noord-West Groningen). Lid Tweed
KamerKamer VDB 1909-1922. Voorzitter en lijsttrekker Plattelandspartij
1922-1923.1922-1923. Lid Vrijheidsbond vanaf 1924.
Teeven,, Fred (1958), 215
OfficierOfficier van Justitie te Amsterdam 1993-2002. Lijsttrekker en fractievoorzittertievoorzitter Leefbaar Nederland 2002.
Thorbecke,, J.R., 26,55,182
Treub,, Marie Willem Frederik (Willem) (1858-1931). 37» 40-50,5^-54»
61-65,118,171,206,, 259n
WethouderWethouder Amsterdam 1893-1897. Lid Tweede Kamer VDB 190
1913.1913. Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid en minister
vanvan Financiën 1913-1918. Fractievoorzitter Economische Bond 19181921.1921. Voorzitter Ondernemersraad voor Nederlands-Indië 1921-

Troelstra,, P.J., 29,33, 42,50,83-84,167,247n
Trotski,, L.D., 150-153,155,159-160,267n
Tussenbroek,, Albertina Philippina Catharina van (1852-1925), 51
Huisarts/gynaecoloogHuisarts/gynaecoloog te Amsterdam en prominente fe
dede eerste golf. Ondervoorzitster Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatiewen-Organisatie 1919. Kandidaat Comité voor de Verkiez
OnafhankelijkeOnafhankelijke Kamerleden 1922.
Uyl,, J.M. den, 212

Veraart,, Johannes Antonius (1886-1955), 100-104,106,109,199
HoogleraarHoogleraar handelsrecht, staathuishoudkunde en mijnrecht
Delft.Delft. Drijvende kracht achter het zogenaamde Paasmanifest in
1919.1919. Voorzitter Verbond St. Michael 1924-1929. Lid Tweede Kamer
RKSPRKSP 1925-1929. Oprichter en lijsttrekker KDB 1933. Voorzitter KDP
1933-1935.1933-1935. Tijdens de oorlog economisch adviseur van de Ned
landselandse regering in Londen.
Verviers,, Emil Gerard Hubertus (1886-1968), 94
DoctorDoctor in de sociale en economische wetenschappen en medewerker
vanhetCmtrakBurmuKatholiekeSocialeActie.RedacteurK3lho-vanhetCmtrak
liekee Staatkunde/ Opbouwende Staatkunde 1922-1925. Sympathi-
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sant/propagandistsant/propagandist NKP 1922. Geheim lid Verbond van Actualiste
1925-1926.1925-1926. Vanaf 1933 lid NSB.
Vervoorn,, Cornells (1883-1951), 123-125,127,26m
AdvocaatAdvocaat en boer te Herwijnen (Tielerwaard). Lid bestuur Plattelandersbondlandersbond en NBTM-partij 1927-1937. Lid Tweede Kamer NBTM
partijpartij 1933-1937Veth,, Jan Pieter (1864-1925), 51
Kunstenaar,Kunstenaar, kunstcriticus en buitengewoon hoogleraar kunstgeschiedenisschiedenis en esthetica. Lid bestuur Comité Van Beresteyn in 1922.
Viruly,, Jan Dionys (1882-1965), 56
BurgemeesterBurgemeester Westkapelle. Lijsttrekker Bond van Vrije Liberale
19181918 (kieskring Zeeland). Kandidaat Liberale Partij 1922. Lid Vaderlandschderlandsch Verbond 1924-1926. Lid Vrijheidsbond vanaf 1926.
Visser,, J.Th. de, 253n
Visser,, Louis Leonardus Hendrikus (Lou) de (1878-1945), 151,272n
Glazenwasser.Glazenwasser. Lid SDAP 1899-1909. Lid bestuur en propagandist
SDP/CPHSDP/CPH 1909-1925. Lijsttrekker en voorzitter CPH 1925-1935. Lid
TweedeTweede Kamer CPH/CPN 1925-1940. Tijdens de bezetting gevangenschap,genschap, o.a. in kamp Neuengamme.
Visscher,, Hugo (1864-1947), 82,204,254n
HoogleraarHoogleraar theologie te Utrecht. Medeoprichter van de Gereformeerdemeerde Bond in 1906. Lid Centraal Comité van de ARP 1905-1916.
LidLid Tweede Kamer ARP 1922-1935. Oprichter/voorzitter CNA 19351941.1941. Tijdens de bezetting lid van de Kultuurraad en adviseur van
MussenMussen inzake eredienst en schoolzaken.
Vlies,, Anke van der (1873-1939), 33,37
Onderwijzeres,Onderwijzeres, schrijfster en journaliste. Secretaris Bond van Chris
ten-Socialistenten-Socialisten 1907-1912. Lid SDAP 1912-1917. Medeoprichtster R
gieusgieus Socialistisch Verbond 1915. Lid Bond van Christen-Socialisten
1917-19191917-1919 en Christelijke Volkspartij 1919-1921.
Voerman,, G., 196
Voortt van Zijp, Coenraad van der (1870-1933), 175-176,27on
Predikant.Predikant. Burgemeester Maartensdijk. Lid Tweede Kamer ARP
1908-1925.1908-1925. Fractievoorzitter ARP 1913-1919. Lid Nationale Unie
1925-1932.1925-1932. Lid NSB 1932-1934.
Vorrink,, JJ., 87
Vos,, Floris (1871-1943), 133-1341137-138
DirecteurDirecteur sv Melkerij Hofstede Bussum. Leider protestacties tegen
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dede Muidertol 1928-1929. Lid Tweede Kamer Middenpartij voor Stad
enen Land 1929-1933.

Watjer,, R., 26011
Weber,, M., 110
Weiss,, Arpad (1875-?), 131-132,135,137
DirecteurDirecteur Draadloze Telegrafie Maatschappij en voorzitter Neutra
BlokBlok aller Middenstanders. Namens deze partij lid van de Amsterdamsedamse gemeenteraad 1919-1935 en van de Provinciale Staten van
Zuid-HollandZuid-Holland 1928-1935.
Welter,, Charles Joseph Ignace Marie (1880-1972), 210
MinisterMinister van Koloniën RKSP 1925-1926 en 1937-1941. Lid Twee
KamerKamer RKSP 1937. Minister van financiën 1940-1941. Lid Eerste
KamerKamer KVP 1945-1946. Voorzitter Voorlopig Katholiek Comité van
ActieActie 1946-1948. Algemeen voorzitter Katholieke Nationale Partij
1948-1955.1948-1955. Lid Tweede Kamer Katholieke Nationale Partij 19
19561956 en KVP 1956-1963.
Wesseling,, CD. (1875-1946), 102-103,105-107
JournalistJournalist bij De Tijd, Tot 1923 namens de RKSP lid van de ge
meenteraadmeenteraad van Den Haag en van de Provinciale Staten van Zu
Holland,Holland, Voorzitter RKVP 1930-1933. Secretaris KDP 1933-1939
hoofdredacteurhoofdredacteur van partijblad Onze Vaan.
Westbroek,, Henk (1952), 214
Zanger,Zanger, disejockey en horecabaas. Lijsttrekker/gemeenteraadslid
LeefbaarLeefbaar Utrecht 1998-2002. Oprichter en lid bestuur Leefbaar
NederlandNederland 2001-2002.
Westerman,, J., 248n
Wetering,, H. van de, 98
Wichman,, Erich (1890-1929), 143,146,166,199
Kunstenaar,Kunstenaar, provocateur en bohémien. Oprichter kunstenaa
enigingeniging De Anderen. Oprichter Rapaille Partij 1921. Bekeerde zic
nana een reis naar Italië in 1923 tot het fascisme. Publiceerde onder
andereandere in het fascistische weekblad De Bezem.
Wigersma,, 8., 269a
Wijk,, Willem (1864-1929), 47,116
LidLid Tweede Kamer Verbond tot Democratiseering der Weermacht
1918-1922.1918-1922. President onderofficierenvereniging Ons Belang
1940. 1940.
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Wijnaendtss Francken-Dyserinck, Esther Welmoet (1876-1956), 43,
50,24811 1
ProminentProminentfeministe van het eerste uur. Oprichtster Nederlandsche
BondBond voor Vrouwenkiesrecht. Lid hoofdbestuur VDB 1902-1908,
EconomischeEconomische Bond 1918-1919, Vrijheidsbond 1921-1925 en Partij
voorRechtjvoorRechtj Vrijheiden Welvaart rond 1952.
Wijnkoop,, David Jozef (1876-1941), 150-151
RedacteurRedacteur De Tribune. Oprichter/lid bestuur SDP 1909-1918. Lid
bestuurbestuur CPH CPH 1918-1925. Lid Tweede Kamer CPH 1918-1925 en 19311941.1941. Lid Tweede Kamer CPH-Wijnkoop 1929-1931.
Wilhelmina,, koningin, 61,181
Wilton,, John Henry (1869-1934), 43
HoofdHoofd directie Wilton Scheepswerf te Rotterdam. Lid bestuur Economischenomische Bond 1919-1921. Lid bestuur Vaderlandsch Verbond 1925.
Zeeuw,, Christina Anna (Stien) de (1907-), 159-161,267n
Advocate.Advocate. Tussen 1932 en 1936 lid van de OSP en de RSAP. Keert in
19361936 terug naar de SDAP.
Zimmerman,, A.R., 171,190

Zakenregister r
Alleenn in de tekst en in de annotatie genoemde partijen en organisatiess zijn opgenomen.
Actiee Bouwman, 126,138
Actiee tegen de Aanhangige
Grondwetsherziening,, 42,
167,24311 1
Algemeenn Belang, 25m
Algemeenn Democratische Unie,
25m m
Algemeenn Democratisch
Verbond,, 246n
Algemeenn Ouderen Verbond,
214 4
Algemeenn Vrijzinnige Partij-De
Klerk,, 259n
Algemeenee Nederlandsche
Fascistenbond,, 172
Algemeenee Staatspartij,
246n n
Amsterdamschee Neutrale
Partij,, 262n
Antirevolutionairee Partij, 11,
17-18,24,27-35,38,42. .
50,66-71,75»» 78-82.102,
105-106,131,135-137,169, ,
172-175,185,195,200-201, ,
204-205 5
Anti-Stemdwangpartij,, 26sn
Bayerischee Volkspartei, 274n
Bewegingg Versterking der Ne-

derlandschee Gemeenschap,
207 7
Dee Bezem, 165
Bezuinigingspartij,, 50
Binnenlandsee Veiligheidsdienst,, 212
Boerenpartij,, 126,211,213
Bondd van Christen-Socialisten,
33-34»» 37.41» 70,243n
Bondd van Vrije Liberalen, 17,
30,32,39-43.. 47.49
Centralee Inlichtingendienst
140,147,148,154,205 5
Centrum-Democratenn 212-213
Centrumpartij,, 212
Christenn Democratisch Appèl
11,13,214-125 5
Christen-Democratischee Partij
32-33.. 37. 68,70,105,243n,
25m m
Christelijkee Volkspartij, 70,
25m m
Christelijk-Democratische e
Uniee 12,24,102,105-107,
110,138,173.196,201,209, ,
25m m
Christelijk-Historischee Kiezersbondd 31,72
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Christelijk-Historischee Unie,
u,, 17-18,24,31-332.34-36,
38»» 67-74,76-79» 81-82,90,
97,102,105,168-172,175,181, ,
185,200,201,25211,26011 1
Christelijkk Nationale Actie 82,
201,254n n
Christelijk-Socialee Partij 243n,
25m, ,
Christen-Democratenn Unie,
275n n
Cominternn 149-153,160
Comitéé tegen overmatige
Drankbestrijdingg 130
Comitéé Van Beresteyn (zie
Comitéé voor de Verkiezing
vann Onafhankelijke
Kamerleden) )
Comitéé Van Houten (zie
Liberalee Partij)
Comitéé van Revolutionaire
Marxistenn 162,268n
Comitéé van Waakzaamheid
tegenn het NationaalSocialisme,, 186
Comitéé voor Nationale Samenwerking,, 171
Comitéé voor de Verkiezing van
Liberalee Volksvertegenwoordigerss (zie Liberale
Partij) )
Comitéé voor de Verkiezing
vann Onafhankelijke
Kamerleden,, 40,50-54,
57-61,64-66,98,200, ,
205-206 6
Communistenbondd Spartacus,
162 2

Communistischee Partij Hollandd (zie Communistische
Partijj in (later: van) Nederland) )
Communistischee Partij
Holland-Wijnkoop,, 151,
265n n
Communistischee Partij in
(later:: van) Nederland,
12,15-16,21-24,34,83-84, ,
88,90,93,107,123,143-144,147-156,160,162,197, ,
207-214,265n,, 268n, 273n
Corporatievee Concentratie,
172-173 3
Dee Dageraad, 144-147
Democratenn 66,11,15,213,214
Democratischee Partij, 40,25m
Democratischh Socialisten '70,
211-213 3
Economischee Bond, 40-41,
44-50,54,64-66,118,128, ,
167 7
Eenheidd door Democratie,
185-187,207 7
Eenheidsvakcentrale,, 162
Evangelischee Volkspartij, 214
Federatieff Verband, 132
Frieschee Bond, 72,76,252n
Fryskk Fascisten Front, 274n
Fryskee Nasionale Partij, 274n
Gereformeerdd Politiek Verbond,, 211-124
GroenLinks,GroenLinks, 214

ZAKENREGISTER R
Groepp van BolsjewikiLeninisten,, 84,161
Grondpartij,, 26611
Hannoverischee Landpartei,
274n n
Hervormdee (Gereformeerde)
Staatspartij,, 68-82,94,108,
no,, 169,171,201-202,209,
25211 1
Hett Vaderlandsch Verbond,
61-64 4
Internationalee Vereeniging
'Bellamy*,, 207
Jongg Conservatief Verbond,
275n n
Jongee Geuzen, 72
Kabouterpartij,, 212
Katholiek-Democratische e
Bond,, 94,105-104
Katholiek-Democratische e
Partij,, 94,103-109,201
Katholiek-Democratische e
Volkspartij,, 31,94-95.243n
Katholiekee Nationale Partij, 210
Katholiekee Volkspartij, 11
Kiesvereenigingg Vrijdenkers
naarr het Parlement, 144145,265n n
Kleinee Middenstandspartij,
26in n
Kommunistischee Eenheidspartijj Nederland-manristischleninistisch,, 211-212,214
Kunstenaarspartij,, 144

Landbouww en Maatschappij,
118,125-127,135,173»» 185» 190,
207 7
Leefbaarr Hilversum, 214
Leefbaarr Nederland, 214-215,
264n n
Leefbaarr Utrecht, 214
Liberalee Partij, 40,54-59,6466,169-170,172,200,202, ,
206 6
Liberalee Staatspartij (zie
Vrijheidsbond) )
Liberalee Staatspartij (na 1945),
275n n
Liberalee Unie, 30-32,39,40,49
Lijstt Arts, 94,97-100,200
Lijstt Braam, 57
Lijstt Grol, 211
Lijstt Pim Fortuyn, 13,215
Lijstt Siedenburg, 20,37,40
Lijstt Triesscheijn, 26m
Lijstt Van der Meulen, 21
Lijstt Van Groenendael, 201
Lijstt Verweij, 21
Marktkooplieden,, 95,256n
Marx-Lenin-Luxemburg-Front, ,
161-162 2
Middenpartijj voor Stad en
Land,, 114,132-134» 137
Middenstandsbond,, 259n
Middenstandspartij,, 114,116,
129-131 1
Mussert-Garde,, 193
Nationaall Arbeids-Secretariaat,
29»» 93» 141,143» 146,149-162,
267n n
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Voorwoord d
Ditt boek is het resultaat van een onderzoek dat in de winter van 1997 begonn in het kader van het Nwo-onderzoeksprogramma De Natiestaat. Dit
onderzoeksprogrammaa wil de politieke geschiedschrijving van Nederland
vernieuwenn door niet alleen aandacht te besteden aan traditionele onderwerpenn als parlement, pers en idee, maar ook aan de politieke cultuur. De
gedachtee achter dit onderzoek was dat wie de Nederlandse politieke cultuur
will begrijpen, zich niet alleen op de grote partijen, maar misschien nog wel
meerr op de kleine moet richten.
Eenn nadere definitie van het begrip 'kleine partij' leverde weinig problemenn op. In de afgelopen eeuw kunnen er immers zonder veel moeite drie
grotee ideologische stromingen worden aangewezen die steeds de grootstee partijen leverden, namelijk de liberale, confessionele en socialistische
stroming.. De partijen die deze stromingen vertegenwoordigden, behaaldenn bij de verkiezingen steeds de meeste stemmen, vormden op landelijk,
provinciaall en meestal ook op gemeentelijk niveau steeds de regeringscoalitiess en verdeelden onderling ook de belangrijkste politieke functies. In
hett interbellum heetten deze grote partijen namens dee liberale stroming de
'conservatieve'' Vrijheidsbond / Liberale Staatspartij (LSP) - op pagina 23-24
vindtt de lezer een lijst van afkortingen - en de 'progressieve' VrijzinnigDemocratischee Bond (VDB), namens de confessionele stroming de katholiekee Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP), de protestants-christelijke
Christelijk-Historischee Unie (CHU) en Antirevolutionaire Partij (ARP) en
namenss de socialisten de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP).
Vlakk na de Tweede Wereldoorlog veranderde de RKSP haar naam in Katholiekee Volkspartij (KVP), fuseerden de VDB en SDAP tot de Partij van de
Arbeidd (PvdA) en vormden de meer behoudende liberalen de Volkspartij
voorr Vrijheid en Democratie ( W D ) . In de jaren zeventig gingen CHU, ARP
enn KVP samen verder als Christen-Democratisch Appèl (CDA), terwijl - met
enigee goede wil - het in 1966 opgerichte Democraten 66 (D66) sinds de
jarenn tachtig als de nieuwe vertegenwoordiger van de progressief-liberale
stromingg beschouwd kan worden.
Alss kleine politieke partijen worden in dit onderzoek dan ook alle partijenn beschouwd die aan Tweede-Kamerverkiezingen hebben deelgenomen

10 0

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

mett uitzondering van de bovengenoemde 'grote partijen'. Een groter struikelblokk dan de definitie was het beschikbare bronnenmateriaal. Op enkele
'grotere'' kleine partijen als de NSB, de CPN, de CDU en de SGP na bleek dat
vann de meeste kleine partijen weinig tot niets bekend was en dat bij veel van
henn ook niet duidelijk was waar zich mogelijk bronnenmateriaal bevond.
Hett onderzoek is daarom opgesplitst in twee delen.
Alss eerste is een inventarisatie gemaakt van gegevens en bronnenmateriaall van en over alle kleine politieke partijen die tussen 1918 en 1967 aan
Tweede-Kamerverkiezingenn hebben deelgenomen. Dat het jaar 1918 als beginpuntt is gekozen, hangt samen met het feit dat in dit jaar voor de eerste
maall Tweede-Kamerverkiezingen onder het stelsel van evenredige vertegenwoordigingg werden gehouden. Dit nieuwe kiesstelsel bood in vergelijking
mett het oude districtenstelsel aan nieuwkomers meer ruimte om een zetel
tee halen. Pas vanaf dat moment zouden zich dan ook op grote schaal kleine
partijenn gaan manifesteren. Het voornaamste argument voor het eindpunt
iss het feit dat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in
Groningenn vanaf eind jaren zestig systematisch gegevens over kleine politiekee partijen heeft verzameld. Voor deze inventarisatie van gegevens en
bronnenn is uitgebreid onderzoek verricht in tal van archieven, periodieken,
gedenkboekenn en naslagwerken. Het resultaat van deze inventarisatie is te
raadplegenn in een apart daarvoor opgestelde databank getiteld Repertorium
KleineKleine politieke partijen 1918-1967 via www.inghist.nl. In Bijlage 1 wordt
dieperr ingegaan op dit repertorium.
Opp basis van de gevonden gegevens en bronnen is vervolgens een analysee gemaakt van het optreden van kleine politieke partijen. In verband
mett de gestelde onderzoekstermijn heb ik mij daarbij beperkt tot de periodee van 1918 tot 1940. Dat voor het interbellum is gekozen hangt samen
mett de gedachte dat het politieke stelsel in deze jaren nog veel minder
uitgekristalliseerdd was: het algemeen kiesrecht en het stelsel van evenredigee vertegenwoordiging waren nog nieuw, zoals ook het fenomeen van de
politiekee partijen nog betrekkelijk jong was.
Juistt daarom kan aan de hand van het optreden van kleine partijen en
dee reacties daarop van de grote gevestigde partijen het ontstaan van het
Nederlandsee politieke bestel, dat gedurende de twintigste eeuw in grote
lijnenn intact is gebleven, worden geschetst.
Inn de ruim vijf jaar dat ik op het Instituut voor Nederlandse Geschiedeniss aan dit onderzoek heb mogen werken, heb ik kennis kunnen maken
mett de meest uiteenlopende kanten van de twintigste-eeuwse Nederlandse
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politiek:: van het ultra-orthodox-protestantse milieu tot aan dat van de middenstandspartijtjess en van de wereld van revolutionaire Gideonsbendes tot
aann de lunatic fringe van het politieke spectrum. De ontwikkelingen die
zichh gedurende dit onderzoek buiten de muren van het instituut afspeelden,, gaven het thema tegelijk een actualiteitswaarde die ik bij aanvang van
hett onderzoek in 1997 niet had kunnen vermoeden. Bij de op 15 mei 2002
gehoudenn Tweede-Kamerverkiezingen bleek de pas kort tevoren opgerichte
Lijstt Pirn Fortuyn (LPF) in één klap 26 zetels te behalen, waarmee zij de
tweedee partij van het land werd. Na de verkiezingen vormde de partij samenn met de W D en het CDA een nieuwe coalitie, die echter nog in hetzelfde
jaarr ten val kwam. Of de opkomst van de LPF een voorbode van nieuwe
politiekee verhoudingen dan wel een incidenteel succes zal zijn, zullen de
komendee jaren uitwijzen. Zeker is wel dat in 2002 een van de ongeschrevenn stelregels van de twintigste-eeuwse politiek definitief op de mestvaalt
vann de geschiedenis lijkt te zijn beland, namelijk dat een nieuwe partij in
Nederlandd per definitie een kleine partij is.
Voorr mijn onderzoek waren al deze ontwikkelingen enerzijds geruststellend,, in de zin dat het onderwerp van deze studie daarmee definitief
voltooidd verleden tijd lijkt. Anderzijds echter wezen zij eens te meer op
dee noodzaak om de stabiliteit van het Nederlandse politieke bestel niet als
vanzelfsprekendd te beschouwen en een open oog te houden voor de kansen
vann nieuwe partijen in het verleden.
Bijj het onderzoek voor en schrijven van dit boek heb ik veel steun van
meelezerss en meedenkers gehad. Aan mijn promotor Piet de Rooy en
co-promotorr Hans de Valk ben ik veel dankbaarheid verschuldigd voor
hunn nuttige adviezen en opbouwende kritiek. Hetzelfde geldt voor Jasperr Loots en Niek Pas, die eveneens het gehele manuscript lazen. Ook
Paull Lucardie en Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandsee Politieke Partijen becommentarieerden delen van de tekst: zij waren
bovendienn bereid de begeleiding van de databank op zich te nemen. Nuttigg waren tevens de adviezen van Bob de Graaff en Herman Langeveld
inn de altijd lastige eerste maanden van het onderzoek. Ook de discussies
mett mijn collega's op het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis waren
zeerr leerzaam en vruchtbaar. Met name bedank ik Marijke van Faassen,
Jellee Gaemers, Donald Haks, Marc Kooijmans, Otto van der Meij, Ron
Stevenss en Geertrui van Synghel. Voorts bedank ik mijn collega's in het
onderzoeksprogrammaa De Natiestaat en in het Postdoctorale Opleidingsprogrammaa Negentiende- en Twintigste-Eeuwse Geschiedenis. Ook dank
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ikk al die collega-onderzoekers, archief- en bibliotheekmedewerkers die mij
vaakk bruikbare tips gaven bij mijn speurtocht naar materiaal van en over
kleinee partijen.
Tenn slotte wil ik mijn speciale dank uitspreken aan mijn familie en aan
mijnn vriendin Maaike van Teeseling.

Inleiding g
Wiee terugkijkt op de ontwikkeling van het Nederlandse partijenstelsel in
dee twintigste eeuw, ziet een schouwspel dat op het eerste gezicht wel wat
wegg heeft van een kampioenschap langeafstandschaatsen. Wat voor buitenstaanderss een saaie, voorspelbare vertoning is van eeuwig rondjes draaiende
enn zelden struikelende deelnemers, geldt voor ingewijden juist als een toonbeeldd van spanning, strijd en uithoudingsvermogen. En zoals de winnaars
bijj schaatswedstrijden al sinds jaar en dag uit dezelfde landen afkomstig zijn,
iss ook de strijd in de Nederlandse politiek steevast tussen de vertegenwoordigerss van drie politieke stromingen gegaan: de sociaal-democratie, het
liberalismee en het confessionalisme. Hoewel de partijnamen veranderden
enn sommige partijen fusies aangingen, behaalden de liberale, confessionele
enn sociaal-democratische partijen bij de verkiezingen steeds de meeste stemmen,, vormden zij op landelijk, provinciaal en meestal ook op lokaal niveau
dee coalities en verdeelden ze onderling de belangrijkste politieke functies.
Inn de twintigste-eeuwse politiek waren zij kortom de gevestigde politiek.
Daarnaastt heeft het Nederlandse partijenstelsel - evenals de schaatswedstrijdenn - ook steeds allerlei 'mindere goden' in zijn midden gehad: kleine
partijtjess die hun rondjes mochten meedraaien, schijnbaar zonder ooit een
werkelijkk gevaar te vormen. Het is een groep die in vergelijking met die
vann deN grote partijen een veel bontere aanblik biedt: eendagsvliegen als
dee Sportpartij en de Zuiderzeepartij behoren ertoe, maar ook 'gevestigde'
kleinee partijen als de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de Communistischee Partij van Nederland (CPN). Eén ding hadden al deze partijtjes
inn de afgelopen eeuw met elkaar gemeen: geen van hen zou ooit echt 'groot'
wordenn en op een enkeling na zou ook geen van hen ooit aan een coalitie
deelnemen.. Van alle partijen, verbonden, bewegingen en bonden die de
afgelopenn eeuw zijn opgericht, kan eigenlijk alleen D66 worden beschouwd
alss een partij die zich tussen de traditionele grote partijen een plaats heeft
wetenn te veroveren.
Dezee sterke continuïteit in ogenschouw nemend, wekt het weinig verbazingg dat de aandacht in de politicologie en politieke geschiedschrijving tot
dusverr voornamelijk is uitgegaan naar de grote partijen. Niet alleen kregen
sociaal-democraten,, liberalen en confessionelen steeds het grootste deel

14 4

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

van de stemmen, zij vormden ook de vanzelfsprekende centra van macht,
ideeënvormingg en beleid: de geliefde thema's van politicologen en historici.
Mett het verschijnsel van de kleine partijen hebben deze beide disciplines
daarentegenn weinig raad geweten.
Inn de politicologie hebben verschillende onderzoekers enige aandacht
aann het fenomeen besteed, maar opvallend genoeg behandelen zij het
optredenn van de kleine partijen toch vooral vanuit het perspectief van de
invloedd die het heeft gehad op de grote partijen of op het politieke systeem
alss geheel.1 Voor zover in de geschiedschrijving aan kleine partijen aandacht
iss geschonken, betrof dit tot dusverre ofwel gevestigde kleine partijen als de
SGPP en de CPN, ofwel partijen die voor, tijdens of na de Tweede Wereldoorlog
'fout'' waren.2
Hett verschijnsel van de kleine politieke partijen is in Nederland tot dusverr echter vaker object van ironische journalistiek dan van wetenschappelijk
onderzoekk geweest. Wie het in Nederland over kleine partijen heeft, heeft
hethet al snel over de Rapaille Partij van de zwerver 'Hadjememaar' die streed
voorr 'Jajem voor vijf cent' en 'Vrij vissen in het Vondelpark' of over de door
Keess van Kooten en Wim de Bie bedachte Tegenpartij die onder het motto
'Geenn gezeik, iedereen rijk' het land wilde bevrijden van 'de zakkenvullers'
opp het Binnenhof.3 Voor amusante petites-histoires en anekdotische illustratiess van een tijdvak bieden deze kleine partijen kortom voldoende stof,
maarr voor wie zich vanuit wetenschappelijk oogpunt met de Nederlandse
politiekk wil bezighouden, lijken zij weinig meer dan een 'dysfunctioneel
elementt in het Nederlandse partijenstelsel'.4
Waaromm dan deze wetenschappelijke studie over kleine politieke partijen
inn het interbellum? Wordt het weinig meer dan een vermakelijke rondrit
langss reeds lang uitgestorven en nauwelijks bestudeerde exemplaren van
hethet Nederlandse partijenstelsel? Zeker is een van de doelstellingen van dit
onderzoekk om de kennis over deze nauwelijks bestudeerde categorie te vergroten.. Hoe irrelevant zij in termen van directe politieke macht geweest
mogenn zijn, gezamenlijk vertegenwoordigden deze kleine partijen in het
interbellumm steeds tussen de tien en zestien procent van de Nederlandse
kiesgerechtigden.. Deze studie beoogt tegelijk echter meer te zijn dan een
encyclopedischh overzicht van de lotgevallen van kleine partijen in deze
periode.. Juist door de kleine partijen centraal te stellen kan immers de ontwikkelingg van het Nederlandse partijenstelsel vanuit een minder finalistisch
perspectieff worden beschouwd.
Dezee ontwikkeling mag immers niet met de wijsheid van nu worden
beschouwdd als een vlakke koers met een logisch einde, maar was veeleer
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hethet resultaat van een steeds weer oplaaiende strijd tussen de gevestigde
grotee partijen, kleinere concurrenten en nieuwkomers van steeds wisselende
kleur.. Meer dan eens zagen de gevestigde partijen zich geconfronteerd met
afsplitsingenn in eigen kring waarvan het effect op de eigen partij ongewis
was,, meermalen dienden zij zich ook te verdedigen tegen partijen die niet
alleenn hun machtspositie aanvielen, maar die feitelijk het hele politieke
stelsell ter discussie stelden.
Datt deze nieuwe concurrenten en uitdagers uiteindelijk 'kleine partijen'
bleven,, was nooit een vanzelfsprekendheid en zeker ook niet het doel
vann nieuwkomers. Dit miskennen leidt tot een geschiedschrijving vanuit
eenn overwinnaarsperspectief waarin noch oog is voor de onzekerheid van
tijdgenotenn noch voor roads not taken.
Juistt in het interbellum is er reden deze finalistische benadering te verlaten.. In de eerste plaats was het partijenstelsel in dit tijdvak niet erg uitgekristalliseerd:: partijen in de moderne zin van het woord waren nog pril, hun
positiee als intermediair tussen kiezers en gekozenen was nog omstreden.
Inn de tweede plaats is uit tal van publicaties gebleken dat er in deze jaren
veell onzekerheid en onbehagen met betrekking tot de democratie was: niet
voorr niets wordt met betrekking tot dit tijdvak wel gesproken over 'crisis en
critiekk der democratie'.5 De parlementaire democratie, die pas sinds 1917 algemeenn kiesrecht kende, moest haar bestaansrecht nog bewijzen en zij werd
doorr veel tijdgenoten vooralsnog vooral als 'een ongemakkelijke democratie'' beschouwd.6 Tegelijk is opvallend dat deze gevoelens van onvrede en
onbehagenn zich nauwelijks in het stemgedrag vertaalden. Zoals uit het overzichtt blijkt, hadden grote stemmenverschuivingen nauwelijks plaats in deze
periode:: met uitzondering van de conservatief-liberale Lsp/Vrijheidsbond
slaagdenn de grote partijen van 1918 er redelijk in hun achterban vast te
houden. .
19188
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Dezee stabiliteit beperkte zich overigens niet alleen tot de electorale verhoudingen.. Ook op regeringsniveau was, ondanks vele kabinetswisselingen,
sprakee van een grote mate van continuïteit. De confessionele partijen, RKSP,
ARPP en CHU, hadden de macht stevig in handen en deelden die alleen in de
jarenn dertig korte tijd met de liberale VDB en LSP en vanaf 1939 tot de Duitse
invall in mei 1940 met de SDAP.

Wiee in de historiografie op zoek gaat naar een verklaring voor deze
paradoxx tussen onvrede en onzekerheid enerzijds en politieke stabiliteit
anderzijds,, waait al snel - in de woorden van Von der Dunk - 'een lucht van
arteriosclerosee en verzuiling tegemoet'.7 Als verklaring voor de stabiliteit
verwijzenn historici en politicologen vrijwel steevast naar factoren als de
sterkee mate van verzuildheid, die de massa van de bevolking immuun
zouu hebben gemaakt voor politiek radicalisme, het pragmatisme en de
compromisbereidheidd van de elites in de 'pacificatiedemocratie' en ten
slottee het ontbreken van politieke mondigheid en in het algemeen van een
'modernn dynamischh cultuurpatroon' bij het overgrote deel van de bevolking
tenn gevolge van de nog halfslachtige industrialisatie en de doorwerking van
ouderwetsee standsverschillen.8 Met andere woorden, naar sociologische en
politicologischee maatstaven was Nederland voorbestemd om stabiel te zijn.
Inn de loop van de tijd hebben verschillende van deze factoren echter aan
overtuigingskrachtt ingeboet. Zo is de verklaring van de immuniserende
werkingg die van de verzuiling zou zijn uitgegaan, alleen al omstreden vanwegee de twijfel aan de kracht van het verzuilingsbegrip, met name buiten
dee katholieke en orthodox-protestantse gemeenschap.9 Bovendien is geblekenn dat juist de 'hokjes- en schotjesgeest', zoals de verzuilingstendens toen
genoemdd werd, een belangrijke impuls gaf aan de vrees voor versplintering
vann de natie en daarmee ook aan de onvrede met de democratie.10 De oplossingg was met andere woorden tegelijk het probleem. Ten slotte is de geringe
matee van politieke betrokkenheid als verklaring niet alleen sterk normatieff geladen, zij is bovendien door het ontbreken van deugdelijk onderzoek
hieromtrentt ook nauwelijks met kwantitatieve gegevens te staven.
Err is kortom aanleiding om dit vraagstuk van stabiliteit en crisis te bezien
vanuitt het minder statische perspectief van de strijd tussen de gevestigde
partijenn en de kleine partijen. In de eerste plaats kan men aan de hand
vann een analyse van de achtergronden van het ontstaan en optreden van de
kleinee partijen een nauwkeuriger en gedifferentieerder beeld geven van de
aardd van de onvrede.
Zoalss in beginsel alle partijen waren ook de kleine vruchten van politiekee onvrede, zij het dat de inhoud van die onvrede per partij natuurlijk
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sterkk kon verschillen. Wie tevreden is over de gang van zaken, zal immerss niet snel energie steken in de oprichting van een nieuwe partij.11 Uit
verschillendee buitenlandse studies is bovendien gebleken dat juist kleine
permanentee oppositiepartijen dikwijls een sterke antenne hebben ontwikkeldd voor politieke onvrede teneinde zoveel mogelijk proteststemmen voor
zichh te winnen.12 In de tweede plaats hoopt deze studie door het verloop
vann de strijd tussen grote partijen en kleine partijen te analyseren een verklaringg te kunnen geven voor de geringe stemmenverschuivingen in deze
periode. .
Bijj beide analyses wordt gebruik gemaakt van het begrip politieke cultuur.. Met dit begrip wordt aangeduid dat de inhoud van de politiek onlosmakelijkk verbonden is met de vorm waarin politiek bedreven wordt.
Dee politieke strijd gaat immers vaak over wat 'politiek' is, welke thema's
daartoee gerekend mogen worden en welke niet, wie wel en wie niet aan de
politiekk mogen deelnemen en welke spelregels in de politieke strijd in acht
moetenn worden genomen. Uit de discussies over deze thema's kan vervolgenss worden achterhaald welke politieke denk- en gedragspatronen zich in
dee trage onderstroom van de politieke cultuur bevonden, welke daarvan
legitiemm werden geacht en welke taboe werden verklaard.13 Als zodanig kan
ditt analytisch concept niet alleen dienen om de achtergronden van het ontstaann en optreden van kleine partijen toe te lichten, ook helpt het verklaren
waaromm de kleine partijen in de strijd met de grote partijen aan het kortste
eindd trokken.
Eenn eerste probleem bij een dergelijke studie is de omvang van de
groep.. Tussen 1918 en 1940 hebben in totaal 125 partijtjes, lijstjes, verbonden
enn bewegingen aan Tweede-Kamerverkiezingen deelgenomen. De liberale
journalistt Doe Hans grapte eens over deze versplintering: 'In de schoone
maandd mei legt ieder vogeltje een ei en sticht iedere Nederlander een partij .'I4
Dezee geestdriftige partijvorming hing samen met het in 1917 ingevoerde
stelsell van evenredige vertegenwoordiging, dat sterker dan het voorheen
geldendee districtenstelsel ontevredenen de gelegenheid gaf zich met kans op
success in de verkiezingsstrijd te mengen. Niet alleen was de kiesdrempel laag
(inn 1918 0,5%; later verhoogd tot 0,75% en 1%), ook de voorwaarden aan
deelnamee aan verkiezingen verbonden, waren zeer soepel: tot 1935 (toen een
waarborgsomm werd ingevoerd) was een lijst met 25 gemakkelijk te vervalsen
handtekeningenn voldoende om in één kieskring aan de verkiezingen deel
tee nemen. Dit leidde tot merkwaardige situaties op de stembureaus, zoals
blijktt uit dit verslag van het sociaal-democratische dagblad Het Volk van 18
meii 1929:
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Eenn lokaal in het Amsterdamse stadhuis. De candidatenlijsten voor
dee Kamerverkiezingen moeten ingeleverd worden. Het is kwart over
driee en om vier uur is de termijn gesloten. De politieke partijen, die de
verkiezingenn ernstig nemen, hebben tijdig haar lijsten ten raadhuize
bezorgd. .
Err wordt geklopt. De deur gaat open en een ondefinieerbaar type,
slordigg gekleed en met een verfomfaaiden zwarten deukhoed op
hett hoofd, verschijnt. Uit een smoezelige actentasch diept hij een
verkreukeldee en niet al te zindelijk uitziende candidatenlijst op. Het
blijktt de candidaat zelf te zijn die de lijst komt brengen, die enkel zijn
naamm als candidaat bevat.
Eenn ambtenaar neemt de lijst in ontvangst. Zij is blijkbaar niet
helemaall in orde met de handteekeningen van de kiezers, die de
lijstt hebben getekend.
-- Wilt u om halfvijf even terugkomen? Wij moeten de namen der
onderteekenaarss nog nagaan en dat kan moeilijk voor vier uur.
-- Maar ik moet nog naar Den Helder om daar mijn lijst ook in te
dienen.. Kan ik niet wat later terugkomen?
Dee candidaat wordt duidelijk gemaakt, dat dit niet gaat en dat hij,
alss vandaag daar de lijst niet ingediend wordt, in Den Helder geen
candidaatt kan zijn.
-- Jammer... dan maar geen candidaat in Den Helder.
Dee candidaat af.
Datt er veel van zijn lijst en zijn candidatuur terecht zal komen,
betwijfelenn wij.15
Hett ging hier om Willem Siedenburg. Zijn lijst, waarvan het programma onbekendd is, zou bij de Tweede-Kamerverkiezingen slechts 335 stemmen halen.
Hett zou ook de enige maal zijn dat Siedenburg aan verkiezingen deelnam.
Vann de 125 lijsten die in het interbellum aan de Tweede-Kamerverkiezingen
hebbenn deelgenomen, kan bijna de helft tot deze categorie van piepkleine
eendagsvliegjess worden gerekend. De weinige gegevens die over dit soort
partijtjess in de bronnen zijn terug te vinden, rechtvaardigen het vermoeden
datt het hier voornamelijk gaat om een- of tweemansondernemingen, die
hett nieuwe kiesstelsel aangrepen om allerlei nijpende kwesties en misstan-
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denn onder de aandacht van de overheid en de publieke opinie te brengen.
Deelnamee aan verkiezingen was voor hen een alternatief voor de ingezondenn brief, de petitie, de brochure of andere in die tijd gebruikelijke vormen
vann protest.
Dee aard van de misstanden waarvoor aandacht werd gevraagd, varieerdee van het dreigend verbod op zondagse sportactiviteiten (Sportpartij),
dee lage pensioenen voor oud-mariniers (Pensioenactie) tot meer persoonlijkk getinte tragedies als een onterechte opsluiting in de gevangenis (Lijst
Vann der Meulen) of een psychiatrische inrichting (Lijst Verweij).16 Kwade
tongenn beweerden dat bij sommige van deze groepjes echter ook minderr nobele motieven als zucht naar roem, reclame voor de eigen zaak of
zelfss het winnen van een weddenschap hebben meegespeeld. Hoe dat ook
zij,, weinig wijst erop dat ook maar iemand - buiten de kandidaten en
enkelee van hun verwanten - deze lijstjes serieus nam. Zij waren weinig
meerr dan een uitwas van de zeer soepele kieswet. Toen in 1935 werd beslotenn een waarborgsom te heffen, verdwenen zij dan ook als sneeuw voor
dee zon.
Daarmeee is het voornaamste over deze dwergpartijtjes eigenlijk wel gezegd.. Binnen dit onderzoek zullen daarom verder alleen kleine politieke
partijenn aan bod komen die enigszins ernstig te nemen zijn. Het criteriumm dat daarbij is gehanteerd, is geen 'hard' zuiver kwantitatief criterium:
stemmentall en organisatiegraad spelen evenzeer een rol als de politieke
achtergrondd van de partij en de aandacht die zij in de media en politiek
heeftt weten te krijgen.
Zodoendee blijft een groep over van om en nabij de zestig relevante
partijen.177 Ook tussen deze partijen bestaan grote verschillen in electorale
krachtt en duurzaamheid: sommige verdwenen na een enkele verkiezing van
hett toneel, andere, zoals de CPN, de SGP en de Plattelandersbond hadden
gedurendee vrijwel het gehele interbellum ten minste één zetel in de Tweede
Kamer,, terwijl zij ook in verschillende Provinciale Staten en gemeenteraden
warenn vertegenwoordigd.
Datt communisten, staatkundig-gereformeerden en plattelanders in één
zinn worden gebruikt, wijst bovendien op een tweede groot probleem: de
grotee verschillen die tussen de kleine partijen bestaan in achtergrond, programmaa en stijl. Wil men meer dan alleen kwantitatieve gegevens verstrekken,, dan is het noodzakelijk om ook een indeling te maken op meer
kwalitatievee kenmerken.
Dee eerste die een poging heeft gedaan om de verschillende kleine partijen
opp basis van meer zachte kwalitatief-inhoudelijke kenmerken te categorise-
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ren,, is de Leidse politicoloog Daalder.18 Het ontstaan van de kleine partijen
moett volgens hem begrepen worden tegen de achtergrond van drie fundamentelee spanningen in het Nederlandse partijenstelsel.
Inn de eerste plaats zijn dit spanningen die het gevolg zijn van de levensbeschouwelijkee en religieuze gescheidenheid die lange tijd zo kenmerkendd voor de Nederlandse politiek is geweest. Deze hebben enerzijds geleid
tott 'integralistische en oecumenische strevingen'. Onder integralisme verstaatt Daalder 'elk pogen tot het zo ongeschonden mogelijk belijden van
eenn zekere dogmatische leer', onder oecumenisch streven iedere poging levensbeschouwelijkee scheidslijnen door organisatorische samenwerking te
doorbreken. .
Inn de tweede plaats onderscheidt Daalder spanningen die hun bron vindenn in het naast elkaar bestaan van sociaal-economische en levensbeschouwelijkee scheidslijnen. Dit type spanning heeft enerzijds geleid tot 'sociaal
dissidentismee op levensbeschouwelijke basis' en anderzijds tot 'transideologischee belangengroepen'. Gaat het bij de eerste om groeperingen die met
behoudd van het levensbeschouwelijk kader een meer links of rechts program
willenn navolgen, de transideologische belangengroepen willen onafhankelijkk van de levensbeschouwelijke scheidslijnen specifieke belangen tot basis
vann een gemeenschappelijke actie maken.
Tenn slotte is er volgens Daalder sprake van spanningen die zich ontladen
inn verzet tegen het bestaande systeem als zodanig. Dit anti-systeemverzet
kann de vorm aannemen van een 'centripetaal' streven naar een nieuwe
synthese,, een nieuwe 'Volkseenheid', waarin de bestaande scheidslijnen zijn
opgeheven,, zoals de in 1940 opgerichte Nederlandsche Unie. Meestal echter
uitt deze spanning zich in het 'centrifugale', revolutionaire verzet van links en
rechts,, dat openlijk een drastische omvorming van het sociaal-economische
bestell nastreeft.
Hoewell Daalder een verdere typologie van kleine partijen achterwege
laat,, is het door hem ontwikkelde begrippenkader een belangrijk referentiepuntt geworden.19 Ook in deze studie zal er op sommige plaatsen naar
verwezenn worden. Om als interpretatieschema voor dit onderzoek te kunnenn dienen schiet Daalders inventarisatiepoging echter tekort. Daarvoor is
ditt schema te zeer gericht op de ideologische en sociale achtergronden van
dee verschillende kleine partijen en op de functie die zij binnen het verzuilde
politiekee systeem hadden.
Voorr dit onderzoek, waarin de beleving van politiek door tijdgenoten
centraall staat, is een indeling gemaakt aan de hand van het concept van de
politiekee cultuur. Dat wil zeggen dat partijen worden ingedeeld op grond
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vann hun opvatting over wat 'politiek' eigenlijk is. Daarvoor is een indeling
gemaaktt van vier ideaaltypische opvattingen over politiek.
Inn de eerste plaats is er een opvatting waarin politiek een zaak van onafhankelijkee individuen is, die in het parlement op basis van kennis, achtergrondd en analytisch vermogen en 'zonderr last of ruggespraak' beraadslagen
overr de bevordering van het algemeen belang. Buiten het parlement is de
kiesverenigingg de organisatorische vorm van deze opvatting.
Vervolgenss is er een opvatting van politiek die nauw verbonden is aan
buitenn het strikte politieke domein gelegen 'hogere', expliciet uitgesproken
beginselen.. Deze beginselen dienen als richtsnoer voor en bieden samenhangg aan het politieke handelen dat zich binnen de kaders van de parlementairee democratie afspeelt. Parlementariërs zijn binnen deze opvatting
geenn onafhankelijke individuen, maar vertegenwoordigers van de gevoelenss en opvattingen van een deel van het electoraat. De beginselpartij is de
organisatorischee vorm van deze opvatting.
Dezee twee opvattingen corresponderen met respectievelijk de liberale
politiekee cultuur, zoals die gedurende het grootste deel van de negentiende
eeuww bestond, en een ideologisch gekleurde politieke cultuur van representatie,, die vanaf het eind van die eeuw veld won en die in het interbellumm dominant was. De overgang van de ene politieke cultuur naar de
anderee voltrok zich grofweg tussen 1870 en 1920 en wordt over het algemeen
mett de term 'vormverandering' aangeduid.20 De achterliggende gedachte
bijj deze indeling is dat deze vormverandering tot spanningen leidde zonderr welke het ontstaan en optreden van kleine partijen niet begrepen kan
worden. .
Mett betrekking tot kleine partijen lijken daarnaast nog twee opvattingen
vann politiek van belang, die nooit dominant zijn geweest en derhalve niet
corresponderenn met een bestaande politieke cultuur.21
Tenn eerste is er de opvatting waarin politiek voornamelijk wordt beschouwdd als het behartigen van specifieke belangen van bepaalde sociale
off regionale groepen binnen de kaders van de parlementaire democratie,
zonderr dat daaraan een specifiek beginsel ten grondslag ligt en zonder dat
overr alle onderwerpen, die dit belang niet raken, een expliciet oordeel wordt
uitgesproken.. Organisatorisch vindt deze opvatting haar uitdrukking in de
belangenpartij. .
Tenn tweede is er de opvatting dat de maatschappij in haar geheel onderworpenn dient te worden aan een specifiek, allesbeheersend beginsel. In
zekeree zin wordt politiek in deze opvatting afgewezen omdat zij voor verdeeldheidd zorgt en de staat en maatschappij van elkaar scheidt. Het politieke
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handelenn is dan ook geheel gericht op het bereiken van een revolutie, die
dee scheiding tussen staat en maatschappij opheft. De revolutionaire partij
vormtt hiervoor het vehikel.
Inn de hoofdstukken 2 tot en met 5 zal aan de hand van casestudies worden
nagegaann in hoever deze ideaaltypen inderdaad houdbaar zijn. In hoofdstuk
22 zullen daarbij enkele liberaal angehauchte groeperingen aan de orde
komenn die zich sterk op de eerste opvatting lijken te baseren. Hoofdstuk 3
behandeltt partijen die zich van de grote beginselpartijen uit deze periode
-- de ARP, RKSP, CHU en SDAP - hebben afgesplitst. In hoofdstuk 4 staat de tot
dusverr tamelijk onbekende categorie van de belangenpartijen centraal. In
hoofdstukk 5 ten slotte komen de revolutionaire uitdagers van het bestel aan
dee orde: anarchisten, communisten en de nationaal-socialisten/fascisten.
Inn de casestudies wordt steeds één partij centraal gesteld: de keuze voor de
desbetreffendee partij is gemaakt op grond van haar representativiteit, het
beschikbaree bronnenmateriaal en op de historiografische aandacht die tot
dusverr aan de partij is geschonken. Zo wordt aan de CPN, de CDU en de
SGPP slechts zijdelings aandacht besteed aangezien deze partijen reeds vaker
onderwerpp van studie zijn geweest.22 Overigens is van alle 160 kleine partijen
diee tussen 1918 en 1967 aan Tweede-Kamerverkiezingen hebben meegedaan,
inn het Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 een kort overzicht van
hunn geschiedenis opgenomen. In deze studie zal slechts spaarzaam gebruik
wordenn gemaakt van vergelijkingen met buitenlandse partijenstelsels en de
daarr opererende kleine partijen. Voor een adequate vergelijking lijken de
verschillenn in kiesstelsel en politieke cultuur op het eerste gezicht ook te
groot.23 3
Alvorenss we overgaan op de casestudies zal allereerst in hoofdstuk 1 de
herkomstt van deze verschillende opvattingen van politiek en hun invloed
opp de vorming van het politieke bestel nader moeten worden belicht. In
ditt hoofdstuk zal bovendien worden ingegaan op de invoering van de
evenredigee vertegenwoordiging die de basis legde voor het optreden van
kleinee politieke partijen.
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HOOFDSTUKK 1

Voorgeschiedeniss en kader
'Alless in dit onheilszwangere tijdvak lijkt te wijzen in de richting van de
wereldbrandd die in 1940 ook het vredige, kleine Nederland in lichterlaaie
zet:: overal in deze paar decennia bespeurt men brandlucht en smeulvuur',
zoo heeft de historicus Hans Righart eens opgemerkt over het beeld dat van
hett interbellum bestaat.1 Inderdaad is een finalistische benadering van dit
tijdvak,, waarbij iedere stap in de richting van het bekende einddoel wordt
geïnterpreteerd,, ongetwijfeld de gevaarlijkste valkuil voor ieder historisch
onderzoekk naar het interbellum, en zeker ook in dit onderzoek waarin juist
'brandluchten'' en 'smeulvuren' centraal staan.
Hett is echter ook mogelijk om deze periode nu eens niet te bezien
vanuitt het perspectief van haar afloop, maar vanuit het perspectief van haar
voorgeschiedenis.. De aandacht zal daarbij uitgaan naar de vormverandering
vann de politiek in de voorgaande jaren. Daarnaast komt in dit hoofdstuk
ookk de de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in
19177 aan de orde.
HetHet ontstaan van een partijenstelsel
LiberaleLiberale politiek
Inn het eerste decennium van de twintigste eeuw keek menigeen met enige
verbijsteringg terug op de enorme veranderingen die zich in de voorgaande
vijftigg jaar hadden voorgedaan. Het land was welvarender geworden, de
bevolkingg was sterk toegenomen van drie miljoen in 1850 tot vijf miljoen
inn 1900, wat onder meer tot uitdrukking kwam in een spectulaire groei van
stedenn als Amsterdam en Rotterdam, én de van oudsher grote regionale
verschillenn waren dankzij technologische vernieuwingen als de telefoon, de
bioscoopp en defietskleiner dan ooit geworden.2 Ook in politiek opzicht leek
Nederlandd een ander land geworden. Naar de hedendaagse maatstaven leek
dee politiek onmiskenbaar 'moderner' geworden: het zeteltal van de Tweede
Kamerr was in 1887 na jarenlange onduidelijkheid vastgesteld op honderd,
hett kiesrecht was sterk uitgebreid (van 10% van de mannen boven de
233 in 1850 tot 68% in 1913) en de overheid liet zich inmiddels op zoveel

26 6

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

terreinenn gelden dat historici later gesproken hebben over een 'wederzijdse
doordringingg van staat en maatschappij'.3 Waar de politiek jarenlang een
zaakk was geweest van een elite die een kleine nachtwakerstaat beheerde,
daarr was politiek nu iets waar een steeds groter deel van de bevolking zich
bijj betrokken voelde of in ieder geval mee te maken kreeg.
Dezee veranderingen leken oppervlakkig beschouwd geheel volgens het
plann van Johan Rudolf Thorbecke te zijn gelopen. Met de door hem opgesteldee grondwet van 1848 hoopte deze liberale staatsman een basis te
hebbenn gelegd voor een sterkere betrokkenheid van de burgers bij de politiekk en een langzame maar zekere uitbreiding van het kiesrecht. In het
liberalee denken was de overheid voor haar functioneren en legitimiteit immerss gebaat bij een zo groot mogelijke groep burgers die begaan was met
dee publieke zaak. Toch waren het rond 1900 vooral Thorbeckes politieke
erfgenamenn die de politieke veranderingen met grote zorg bekeken. Het
toenemendee engagement van de bevolking was namelijk vooral ten koste
vann hun eigen machtspositie gegaan, terwijl bovendien ook de vorm waarin
liberalenn politiek wensten te bedrijven en de thema's die voor hen in het
politiekk debat centraal stonden, langzamerhand naar de achtergrond leken
tee verdwijnen.
Omm deze onvrede te begrijpen is het goed te beseffen dat de liberale
opvattingg van politiek sterk geworteld was in een politieke cultuur die
gedurendee het grootste deel van de negentiende eeuw bestond. Politiek
wass daarin de aangelegenheid van een relatief kleine elite, die elkaar door
familiebanden,, studie en beroep goed kende. Het kiesrecht was nog beperkt
tott een kleine kring van de bevolking en de staat bemoeide zich nauwelijks
mett een samenleving die nog sterk langs regionale en sociale scheidslijnen
wass gescheiden. Het parlement gold binnen deze opvatting van politiek niet
alss een afspiegelingscollege, maar als 'eene vergadering van de edelsten en
bekwaamsten'' die in onderling debat en overleg besloten welke maatregelen
genomenn moesten worden voor het algemeen belang van de natie.
Omm dit algemeen belang op een goede wijze te kunnen dienen golden
allerleii geschreven en ongeschreven regels, waaraan men zich diende te
houdenn als men aan politiek wilde doen. Zo werd van parlementariërs
verwachtt dat zij zich als onafhankelijke vertegenwoordigers gedroegen, dat
will zeggen dat zij zonder overleg met derden ('zonder last of ruggespraak')
diendenn te stemmen. Van fractiediscipline was dan ook geen sprake, laat
staann van uitgebreide partijorganisaties die buiten het parlement actief
waren.. Burgers die zich buiten het parlement met politiek wensten bezig te
houden,, konden dat doen door te publiceren in een deftig tijdschrift of door
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zichh aan te melden bij een kiesvereniging of een debating society, waar men
leerdee hoe op een beschaafde wijze over politiek moest worden gesproken.4
Dezee vorm van politiek bedrijven was met al haar impliciete en expliciete
gebodenn en verboden niet erg antrekkelijk voor de grote massa. Deze toonde
dann ook lange tijd nauwelijks enige belangstelling voor dit onderonsje van
deftigee heren dat politiek werd genoemd. Zelfs zij die wel kiesgerechtigd
waren,, namen vaak niet de moeite naar de stembus te gaan. Andersom
getroosttenn ook de liberale politici zich weinig moeite om contact te zoeken
mett het volk dat zij heetten te vertegenwoordigen. Dat de bevolking zich
aann het eind van de negentiende/begin twintigste eeuw wel steeds meer
bijj de politiek betrokken voelde, hing dan ook vooral samen met de opkomstt van nieuwe groeperingen die braken met de afstandelijke, liberale
stijl.. De vorm die zij kozen voor hun politieke activiteiten was niet langer
gebaseerdd op parlementaire onafhankelijkheid, beschaafd debat en pragmatischee behartiging van het algemeen belang, maar op de partijorganisatie,
hett beginselprogramma en politieke leiderschap.
Antirevolutionairen,Antirevolutionairen, socialisten, katholieken en liberalen
Dee eerste nieuwe groepering die deze middelen in de politieke strijd wierp,
wass de Antirevolutionaire Partij. De vorming van de ARP in 1879 was in
belangrijkee mate het werk van één man, de predikant Abraham Kuyper.
Weliswaarr bestond voordien al een antirevolutionaire richting in het parlement,, maar deze omvatte een groot deel van de tijd alleen de persoon
vann Guülaume Groen van Prinsterer. Deze verwierp de zijns inziens goddelozee liberale grondwet en pleitte voor bijzonder, christelijk onderwijs. Dit
hadd allemaal weinig succes tot op het moment dat zich onder leiding van
Kuyperr in de jaren zeventig ook buiten het parlement een antirevolutionairee protestbeweging ontwikkelde. Dit protest richtte zich zowel tegen de
overheersendee liberaal getinte versie van het protestantisme (het vrijzinnigprotestantisme)) als tegen het openbare onderwijs.
Hett succes van de vorming van deze buitenparlementaire beweging
wass te danken aan een aantal in die tijd nieuwe methoden die Kuyper
hanteerde.. Zo zette hij zijn protest kracht bij door zich uitdrukkelijk op
hett grotendeels nog niet stemgerechtigde orthodox-protestantse kerkvolk
tee richten. Om deze mensen voor de publieke zaak te interesseren maakte
hijj gebruik van dramatische politieke standpunten en een nieuwe, minder
deftigee stijl. In Kuypers redevoeringen werd de politieke strijd niet langer
voorgesteldd als een beschaafde conversatie over staatsrechtelijke zaken, maar
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alss een titanenstrijd tussen het goddeloze, uit vreemd (want Frans) zaad
geborenn liberalisme en het echte vaderlandse orthodox-calvinisme. Door
dee uitgave van een eigen blad, De Standaard, en ook dankzij de sterk
toegenomenn mobiliteit (de trein, tram en fiets deden in deze tijd hun
intrede)) bereikte deze boodschap steeds grotere groepen. De verspreid over
hett land levende orthodox-protestanten kregen langzamerhand het gevoel
datt zij tot een groep behoorden die volgens Kuyper het zout van de natie
vormde. .
Mett de oprichting van de Antirevolutionaire Partij in 1879 en van de Vrije
Universiteitt in 1880 en met de zogeheten doleantie uit 1886, waarin een grote
groepp orthodox-protestanten zich onder leiding van Kuyper afscheidde van
dee Nederlandse Hervormde Kerk, werd vervolgens de basis gelegd voor de
uitgroeii van deze groep tot een geheel eigen gemeenschap met eigen organisatiess en rituelen. Het ideologische fundament van deze antirevolutionaire
gemeenschapp was een door Kuyper opgesteld programma van beginselen
datt was ontleend aan het 'onveranderlijke en eeuwig blijvend woord van
God'' en dat alleen daarom al op alle terreinen van het leven betrekking had.
Onderr historici bestaat onenigheid over het doel dat Kuyper uiteindelijk
beoogde.. Wilde hij een geheel nieuwe maatschappij gebaseerd op antirevolutionairee beginselen of ging het hem erom de orthodox-protestanten in de
politiekk een thuis te scheppen waarmee men zich door dik en dun verbondenn voelde?5 Zeker is wel dat Kuyper met zijn ARP vooralsnog binnen de
margess van de parlementaire democratie wilde opereren: een plotse revolutionairee omwenteling zou ook niet met de antirevolutionaire beginselen
hebbenn gestrookt. Wel veranderde hij de werking van de parlementaire
democratiee door te breken met de geest van de grondwettelijke bepaling
datt volksvertegenwoordigers 'zonder last of ruggespraak' moesten functioneren.. De antirevolutionaire kamerleden dienden in zijn ogen niet langer
'mannenn van vertrouwen' te zijn die in het parlement konden doen en laten
watt zij wilden, maar 'dragers van beginselen', die zich in hun optreden lieten
leidenn door het antirevolutionaire programma.6
Bijj de socialisten die zich vanaf 1880 eveneens gingen manifesteren, bestondd meer duidelijkheid over het doel. Hun politieke activiteit was volledig
gerichtt op het bereiken van het socialistische paradijs zoals Karl Marx dat
hadd beschreven. Daarvoor was een revolutie nodig die volgens marxistischh schema alleen door de arbeidersklasse (het proletariaat) zou worden
gedragen.. Onder leiding van Ferdinand Domela Nieuwenhuis trachtten
dee socialisten de heterogene arbeidersstand er dan ook van te overtuigen
datt zij één klasse vormde die voorbestemd was de burgerij als machtheb-
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berr af te lossen. Daarbij werd gebruik gemaakt van opzienbarende politieke
stijlmiddelenn als grote openluchtbijeenkomsten, toogdagen, lawaaierige demonstratiess en colportage van brochures en kranten. Bovendien werd in
18811 ook de Sociaal-Democratische Bond (SDB) opgericht.
Inn de SDB ontstond echter al spoedig verdeeldheid over de vraag of men
zichh in afwachting van de revolutie met de bestaande politiek moest inlaten
enn zo ja, op welke wijze dat dan diende te gebeuren. Een anarchistische of
vrij-socialistischee stroming voelde het meest voor spontane, lokale acties,
terwijll de 'syndicalisten' de nadruk legden op mobilisatie van de arbeiders in
dee vakbeweging, om uiteindelijk met een massale werkstaking de burgerij
opp de knieën te dwingen. In 1893 organiseerden deze syndicalisten zich
inn het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS). Een derde groep ten slotte
wildee de stem van de arbeiders met behulp van een strak georganiseerde
partijorganisatiee in het parlement laten weerklinken om het overheidsbeleid
tee kunnen beïnvloeden. Nadat de SDB zich in 1893 tegen deelname aan
verkiezingenn had uitgesproken, stapten deze 'parlementairen' uit de bond
omm de SDAP op te richten.

Onderr leiding van de charismatische Pieter Jelles Troelstra zou de SDAP
dee oude beweging rondom Domela Nieuwenhuis na verloop van tijd geheel
enn al overvleugelen. Door de toenemende overheidsbemoeienis kreeg de
landelijkee politiek rond de eeuwwisseling voor arbeiders een betekenis die
zijj voorheen niet had gehad en de parlementaire, op praktische resultatenn gerichte 'reformistische* strategie van de SDAP leek onder deze nieuwe
verhoudingenn vruchtbaarder dan de revolutieparolen van de zwak georganiseerdee anarchisten en syndicalisten. Toch zou de SDAP nooit de gehele
socialistischee arbeidersbeweging achter zich krijgen: in sommige steden
enn volksbuurten (zoals de Jordaan in Amsterdam) bleven de arbeiders de
voorkeurr geven aan het plaatselijke, spontane activisme van anarchisten en
syndicalistenn boven het gedisciplineerde optreden van de SDAP.7
Mett de opkomst van de antirevolutionairen en socialisten was een nieuw
soortt politiek ontstaan, gebaseerd op beginselen, passie en collectieve actie
buitenn het parlement. Bij de katholieken die zich in deze periode eveneenss voor het eerst als aparte poÜtieke richting profileerden, was de neiging
tott grootse, emotionele retoriek en hechte aaneenschoudering veel minder
sterkk aanwezig. Na eeuwenlange achterstelling was schuchterheid bij veel
katholiekenn een tweede natuur geworden. Bovendien beschikten de katholiekenn in de Rooms-Katholieke Kerk reeds over een machtig, samenbindend
instituut,, dat de organisatie van het katholieke volksdeel krachtig ter hand
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nam.. Hoewel eind negentiende eeuw de politieke emoties in katholieke
kringg eveneens soms hoog opliepen, en dan vooral door het optreden van
dee priester Herman Schaepman, was van een georganiseerde katholieke
staatspartijj vooralsnog nauwelijks sprake. Het duurde tot 1896 alvorens de
katholiekee leden van de Tweede Kamer een door Schaepman opgesteld
beginselprogrammaa aanvaardden. Ook kwam rond de eeuwwisseling pas
langzamerhandd een zekere mate van buitenparlementaire partijvorming
vann de grond, zij het dat deze een uitermate los karakter behield en bovendienn ook weinig invloed op de katholieke kamerleden had. Ofschoon de
RKSP,, zoals de katholieke partij in de volksmond werd genoemd, van 1901
tott 1918 steeds 25 van de honderd kamerzetels bezette, bleef zij in deze perioderiode uitermate terughoudend opereren. De katholieken steunden de ARP,
zijj het soms met enige aarzeling, maar een eigen bijdrage aan die politiek
gavenn zij in feite niet.8
Geconfronteerdd met deze nieuwe partijen zagen ook de liberalen zich
gedwongenn zich aan te passen. Politiek vereiste nu profiel. Voortaan ging
politiekk niet meer om het zoeken naar consensus maar om het bereiken van
eenn compromis tussen georganiseerde groepen die elk met hun eigen visie
opp het algemeen belang de bevolking mobiliseerden. Wilden de liberalen in
dee massademocratie overeind blijven, dan was niet alleen een zekere mate
vann organisatie noodzakelijk, ook dienden zij zich in de verkiezingsstrijd
duidelijkerr uit te spreken over hun eigen opvattingen en verwachtingen. Dit
alless vereiste een sterke omslag in het liberale denken over politiek.
InIn 1885 verenigde een aantal liberale kiesverenigingen zich in de Liberale
Unie,, maar deze bleef organisatorisch uitermate zwak en lange tijd niet bereidd of bij machte om een eigen programma te formuleren. Op het moment
datt zij zich programmatisch over het algemeen kiesrecht uitsprak, vertrokkenn bovendien kort achter elkaar een groep progressieven en een groep
conservatievenn uit de unie. De eerste groep, die een spoedige invoering van
algemeenn kiesrecht wenste, vormde in 1905 de Vrijzinnig-Democratische
Bondd (VDB). De conservatieve liberalen, die de komst van de massademocratiee met zorg tegemoet zagen, verenigden zich in 1906 in de Bond van
Vrijee Liberalen (BVL). Vergeleken met de SDAP en ARP bleven deze drie
liberalee partijen echter elitaire genootschappen waarvan het lidmaatschap
eenn tamelijk vrijblijvende zaak was.9 Deze wijze van politiek bedrijven was
voorr een groot deel van de vrijzinnig-protestantse middengroepen, waarop
dee liberalen zich in de verkiezingsstrijd richtten, weinig aansprekend. Deze
groepenn bleven zich dan ook enigszins buiten de politiek houden en werden
inn de volksmond als 'kleurlooze middenstof' aangeduid.
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Dee door de liberalen gekozen vorm van politiek bedrijven had echter
ookk een voordeel. Omdat hun organisaties veel speelruimte voor afwijkendee standpunten en onafhankelijk opererende personen boden, zouden
dee drie liberale partijen nauwelijks nog met afsplitsingen te maken krijgen.
Hetzelfdee gold feitelijk ook voor de katholieken. De 'katholieke kamerclub',
zoalss de Tweede-Kamerfractie van de RKSP werd genoemd, telde nog tal van
personenn die zonder de steun van een bij de RKSP aangesloten kiesverenigingg in de Tweede Kamer waren gekozen. De pauselijke encyclieken waarop
dee katholieke beginselen waren gebaseerd, boden ook voldoende ruimte
voorr verschillende interpretaties; zowel conservatieve als progressieve katholiekenn ontleenden er hun standpunten aan.
Alleenn als men het gezag van de Kerk in twijfel trok, kreeg men te maken
mett represailles, zoals een groep katholieke arbeiderskandidaten in 1901
hadd ondervonden. Het episcopaat veroordeelde de verkiezingsactie voor
hunn Katholiek Democratische Volkspartij (KDVP) omdat deze te veel was
geïnspireerdd op de door de Kerk afgekeurde denkbeelden van de Belgische
priesterr Adolf Daens.10
Dee enige partijen die voor 1918 met afsplitsingen te maken hadden
gekregen,, waren dan ook de ARP en de SDAP, de twee partijen die hun
politiekk baseerden op de trias 'beginselen, organisatie en politieke leiding'.
Uitt de lotgevallen van deze eerste afsplitsingen kan blijken welke spanningen
dee door hen gekozen vorm opriep.
DeDe eerste afsplitsingen
Dee term afsplitsing veronderstelt een zekere vorm van organisatie waarvan
menn zich kan afsplitsen. In die zin was het logisch dat de ARP als eerstee partijorganisatie ook als eerste te maken kreeg met afsplitsingen. De
debattenn over een aanzienlijke uitbreiding van het kiesrecht in 1894 warenn aanleiding voor een eerste grote afsplitsing binnen de ARP. Een groep
antirevolutionairee kamerleden onder leiding van Alexander Frederik de Savorninn Lohman vond de door Kuyper gesteunde kiesrechtuitbreiding te ver
gaann en zij besloten als 'Vrije Anti-Revolutionairen' verder te gaan. Het
kiesrechtstandpuntt was echter niet de enige oorzaak van de afsplitsing. Al
langerr bestond er vooral onder de meer deftige antirevolutionairen veel
onvredee met Kuypers eigenzinnige stijl van leidinggeven. Niet alleen meendenn zij dat de ARp-leider de buitenparlementaire partijorganisatie te veel
invloedd wilde geven op het optreden van de fractie, bovendien hadden zij
grotee moeite met de door Kuyper verordonneerde samenwerking met de
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katholieken.. Ten slotte namen veel protestanten het Kuyper kwalijk dat hij
inn 1886 met veel van zijn volgelingen de Nederlandse Hervormde Kerk had
verlaten. .
Naa enkele fusies met twee zeer anti-papistische, hervormde partijtjes
zouu deze eerste afsplitsing in 1908 uiteindelijk opgaan in de ChristelijkHistorischee Unie (CHU). Met haar uiterst losse organisatie en haar afkeer
vann fractiediscipline, verkiezingsretoriek en ook van de verzuilingstendens
zouu de CHU in haar vorm vaak meer gaan lijken op de Bond van Vrije Liberalenn of de Liberale Unie dan op de ARP. De CHU oefende dan ook veel aantrekkingskrachtt uit op conservatief-liberalen die in een deftig protestantsnationalismee een nieuw evenwicht hoopten te vinden. Het was echter vooral
dankzijj haar uitgesproken Nederlandse Hervormde karakter en haar bij vlagenn felle anti-papisme, dat de CHU in de daaropvolgende jaren tot een van
dee gevestigde, 'grote' partijen wist uit te groeien."
InIn 1901 kreeg de ARP opnieuw met een afsplitsing te maken, namelijk
dee Christen-Democratische Partij (CDP) van Andries Popke Staalman. Het
ontstaann van de CDP hing samen met het aantreden van een door Kuyper
zelff geleid kabinet, waarin antirevolutionairen en katholieken samenwerkten.. Het was de eerste maal dat 'Abraham de Geweldige', zoals Kuyper door
zijnn volgelingen werd genoemd, de regering ging leiden en de verwachtingenn waren dan ook hooggespannen. Zeker nu de staat zich op veel meer
terreinenn was gaan bewegen, bleken de marges van de praktische politiek
echterr smal en de door Kuyper geboekte resultaten waren voor veel antirevolutionairenn uitermate teleurstellend. Reeds een jaar na de start van het
kabinett kwam Kuypers partijgenoot A.W.F. Idenburg tot de conclusie dat
dee antirevolutionaire voorman weliswaar 'naar beste vermogen, op geniale
manier'' het land had bestuurd, maar dat hij daarbij ook had moeten ervaren
dat dat
iee de practijk des levens dwingt tot concessies; dat het heel iets
anderss is om als volksleider pakkende leuzen uit te geven en de
massa'ss te bezielen dan om als staatsman voort te spinnen aan den
draadd die reeds jaren en eeuwen bestaat, en 2' dat genialiteit en
geleerdheid,, handigheid niet alles is. Wetgevende arbeid gaat nu
eenss niet op de manier van courantenartikelen - eischt preciese
overweging,, peuterige bevijling, krenterig in elkaar zetten, angstig
rekenenn met bestaande wetten. Men kan dat als theoloog-minister
niett zonder de hulp van anderen, die veel minder geleerd, maar veel
meerr getraind zijn.12
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Dezee nuchtere analyse over het verschil tussen theorie en praktijk was echter
niett die van Staalman en zijn christen-democraten. Zij meenden dat het
kabinet-Kuyperr vooral op het gebied van de sociale wetgeving had gefaald
omdatt het de beginselen niet consequent had toegepast. Had Kuyper op
hett Christelijk-Sociaal Congres in 1891 antirevolutionaire politiek niet als
socialee politiek bestempeld? De CDP presenteerde zich aldus als de erfgenaamm van de oorspronkelijke denkbeelden van de 'jonge Kuyper' en in die
zinn zou men haar als een integralistisch verschijnsel kunnen beschouwen.
Aann het schisma lagen echter ook meer strategische motieven ten grondslag.. In tegenstelling tot de ARP pleitte de CDP voor een samenwerking met
dee socialisten in plaats van met de conservatieve katholieken. Sommige
christen-democratenn pleitten zelfs voor een ideologische fusie tussen socialismee en orthodox-protestantisme en zij richtten in 1908 de Bond van
Christen-Socialistenn (BCS) op.
Dee avances kwamen echter van één kant. Zoals de ARP een volledige
aanvaardingg van de antirevolutionaire beginselen verwachtte, zo eiste de
SDAPP van haar leden eveneens een acceptatie van het marxistische gedachtegoed.. De in deze periode vaker ondernomen pogingen om het socialisme
tee verbinden met christendom, vegetarisme, spiritisme, geheelonthouding
off gezamenlijk grondbezit golden binnen de SDAP dan ook als 'individualistischh peuterwerk' zonder invloed op de 'heiligen reuzenstrijd onzer dagen'.13
Hett handjevol orthodoxe protestanten dat de moed had gehad om naar de
SDAPP over te stappen, keerde met rasse schreden terug. Een van hen, de
schrijfsterr Anke van der Vlies (pseudoniem Enka), kwam in 1916 tot de conclusiee dat 'geen menschen zoo vogelvrij als de Christen-socialisten' waren.
'Nergenss worden ze voor vol aangezien, niemand rekent ze tot de onzen.
Enn losser dan de meest vogelvrije staat de Christen-socialist, die lid is van
dee SDAP.'14

OokOok de SDAP is niet gevrijwaard gebleven van afsplitsingen. In 1909 het
Troelstraa met veel machtsvertoon een groepje lastpakken royeren. Daarmee
kwamm een (voorlopig) einde aan een jarenlang dispuut tussen een groep
marxistenn rondom het blad De Tribune en de partijleiding over de vraag hoe
dee socialistische maatschappij kon worden bereikt. Terwijl de leiding van de
SDAPP in toenemende mate voor een reformistische, parlementaire strategie
opteerde,, hielden de 'tribunisten' vast aan de revolutionaire strategie zoals
diee huns inziens door Marx was verwoord. Na hun royement richtten zij
dee Sociaal-Democratische Partij (SDP) op. Na een moeizaam begin zou
dezee SDP tijdens de Eerste Wereldoorlog de wind in de zeilen krijgen,
medee omdat zij zich sterker ging richten op dat deel van de socialistische
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arbeidersbewegingg dat zich niet had aangesloten bij de SDAP. In 1918 kwam
dee SDP met twee zetels in de Tweede Kamer, waarna zij haar naam veranderde
inn Communistische Partij Holland (CPH). 15
Hett ontstaan van deze eerste afsplitsingen laat zien dat de trias van beginselen,, organisatie en leiderschap waarop de ARP en SDAP hun politiek
baseerden,, behalve middelpuntzoekende ook middelpuntvliedende krachtenn bevorderde. De verkondigde beginselen waren voor meerdere uitleg
vatbaarr en gaven aanleiding tot felle en emotionele debatten. Bovendien
blekenn ze in de praktijk moeilijk toepasbaar, omdat de maatschappij zoveel
ingewikkelderr was geworden en er ook steeds compromissen met andere
groepenn moesten worden gesloten. De nadruk op het leiderschap vroeg tegelijkertijdd om een grote mate van volgzaamheid en gaf weinig ruimte voor
individualismee of temperament. Participeren betekende conformeren. Het
voorbeeldd van de Bond van Christen-Socialisten laat tegelijk zien dat het
niett eenvoudig was om naar een andere partij over te stappen. Veranderingg van partijlidmaatschap betekende in veel gevallen bijna een emigratie
naarr een nieuw Volksdeel' met eigen zienswijzen, tradities en gebruiken.
Dee enige mogelijkheid om het protest kracht bij te zetten was zo bezien dan
ookk het formeren van een splinterpartij die in de eigen kring bleef opereren.
Eenn groot probleem voor deze afsplitsingen was het in deze tijd geldendee absolute meerderheidsstelsel (beter bekend als districtenstelsel). Om
eenn zetel in de Tweede Kamer te behalen dienden zij ten minste in één
districtt een meerderheid te behalen. Met uitzondering van de CHU bleek dit
voorr de meeste van hen te veel gevraagd: verspreid over het land hadden
zijj wel enige aanhang maar nergens vormde deze een meerderheid.16 De in
dezee tijd vooral in de SDAP en ARP reeds zichtbare spanningen zouden dan
ookk pas volop aan het licht komen toen in 1917 het stelsel van evenredige
vertegenwoordigingg in de grondwet werd opgenomen. In dit stelsel gaven
immerss de landelijk behaalde percentages de doorslag, waardoor verspreide
minderhedenn plots wel uitzicht op een zetel kregen. Als voorwaarde voor
hett optreden van kleine partijen is het stelsel van evenredige vertegenwoordigingg dan ook van groot belang geweest. Het is dan ook interessant na te
gaann welke de argumenten waren voor de invoering ervan.
DeDe invoering van de evenredige vertegenwoordiging en haar gevolgen
Dee invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1917
maaktee deel uit van een hele serie wetsveranderingen die het extraparlementairee kabinet onder leiding van de partijloze liberaal P.W.A. Cort van
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derr Linden doorvoerde. Zo stelde het kabinet het algemeen kiesrecht voor
mannenn en het passief kiesrecht voor vrouwen in, alsmede een stemplicht,
diee het 'ronselen' van stemmen moest tegengaan, terwijl voorts werd bepaaldd dat het openbaar en het bijzonder lager onderwijs voortaan op gelijke
voett zouden worden gefinancierd. Het belang van al deze veranderingen
werdd zo groot geacht dat men van een 'Pacificatie' sprak. De kwestie van
hett algemeen kiesrecht en de schoolstrijd hadden in de voorgaande decenniaa immers voor scherpe tegenstellingen tussen de partijen gezorgd. De
rechtsee partijen, waartoe in die tijd de RKSP, ARP en CHU werden gerekend,
accepteerdenn nu het door de linkse partijen - toen SDAP en de liberalen verlangdee algemeen mannenkiesrecht in ruil voor definanciëlegelijkstelling
vann het bijzonder onderwijs.17
Terwijll de ontknoping van de schoolstrijd en de kiesrechtkwestie tot
verhittee debatten leidde, werd het door Cort van der Linden voorgestelde
stelsell van evenredige vertegenwoordiging zonder al te grote problemen
aanvaard.. In de jaren tien kende het sinds 1848 geldende districtenstelsel nog
maarr weinig fervente aanhangers. Aan het stelsel kleefden tal van praktische
bezwaren:: de in 1887 vastgestelde districtsgrenzen waren door urbanisatie
enn bevolkingsaanwas sterk verouderd, in de politiek gemengde districten
dwongenn stembusakkoorden kiezers tot 'onnatuurlijk' stemgedrag, terwijl
hett in de districten geldende principe van the winner takes it all vele stemmen
waardelooss maakte. Menigeen nam dan ook niet eens meer de moeite om
tee stemmen.18
Dezee praktische bezwaren gingen vanaf het eind van de negentiende
eeuww bovendien samen met meer principiële argumenten om het districtenstelsell te vervangen door een evenredig kiesstelsel. Behoorde een
volksvertegenwoordigingg niet de wil van het volk in al zijn vertakkingen
enn nuances te weerspiegelen? Vooral antirevolutionairen, links-liberalen en
socialistenn gebruikten in toenemende mate de metafoor van de spiegel of de
fotografiee om hun ideeën over ware volksvertegenwoordiging te verwoorden.199 Met een op evenredigheid gebaseerd kiesstelsel leek dit ideaal beter
tee verwezenlijken.
Aanvankelijkk waren het vooral de conservatieve liberalen die verzet aantekendenn tegen dergelijke pleidooien. In de oude liberale opvatting van politiekk behoorde het parlement niet een spiegel van de volkswil te zijn maar
eenn forum voor de bloem der natie. Alleen deze was immers onafhankelijk
genoegg om zonder last of ruggespraak het algemeen belang te behartigen
enn in die zin was het volk dan ook beter af als het parlement niet naar zijn
gelijkeniss was samengesteld. Zij gaven daarom de voorkeur aan wat in het
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politiek-filosofischh jargon een esthetische opvatting van representatie heet
bovenn een mimetische opvatting van representatie.20 In de jaren na 1900
gingenn veel conservatieve liberalen echter overstag. Velen van hen vreesden
datt de combinatie van districtenstelsel en algemeen kiesrecht wel eens een
bijzonderr ongelukkige kon worden. In ieder dorp en iedere stad waren immerss wel enkele vrijzinnige burgerheren, maar een meerderheid vormden
zijj zeker na invoering van het algemeen kiesrecht bijna nergens meer. De
conservatievee liberalen waren bovendien benauwd dat de verkiezingen in de
districtenn in een soort lokale populariteitstest zouden ontaarden. Het deelnemenn aan openbare verkiezingsdebatten was velen van hen een gruwel.
Liberalenn waren geen crowd-pleasers en wilden dat ook niet worden: zelf
sprakenn ze niet zonder trots over de eigen 'meetingsimpotentie'. Het landsbestuurr vroeg om deskundigheid, ernst en verantwoordelijkheidsgevoel,
niett om ordinaire geestigheid en valse beloftes. De evenredige vertegenwoordigingg leek hiervoor beter te kunnen zorgen dan het districtenstelsel.
Waarr in het laatste stelsel persoonlijke populariteit doorslaggevend kon
zijn,, daar verwachtte men dat onder de evenredige vertegenwoordiging de
beginselenn een grotere nadruk kregen. De evenredige vertegenwoordiging
konn in die zin een correctief op het algemeen kiesrecht zijn.21
Tochh zou het verzet tegen het door Cort van der Linden ingediende voorstell van evenredige vertegenwoordiging vooral uit conservatief-liberale en
ookk christelijk-historische hoek komen. Aanleiding voor de plotse koudwatervreess waren enkele rond deze tijd verschenen publicaties over de evenredigee vertegenwoordiging, waarin een inventarisatie was gemaakt van de
mogelijkee schaduwzijden van dit nieuwe stelsel. Onder meer zou het kiesstelsell volgens deze analyses uitermate ongunstig uitpakken voor nieuwe
partijenn en onafhankelijk deelnemende personen, terwijl het bovendien de
machtt van de buitenparlementaire partijorganisaties leek te versterken.22
Onderr de evenredige vertegenwoordiging werd het land immers één
groott kiesdistrict, waarin nationaal vastgestelde kandidatenlijsten de strijd
mett elkaar aanbonden. Dit vergde meer van het organisatorisch én financieell vermogen van de buitenparlementaire partijorganisaties: niet alleen
betaaldenn zij de duurder geworden verkiezingscampagnes, ook bepaalden
zijj nu veel meer dan voorheen wie een plaats op de kandidatenlijst kreeg toegewezen.. De onder het stelsel van evenredige vertegenwoordiging gekozen
kamerledenn waren hun partijbesturen dan ook veel meer dank verschuldigd
dann onder het districtenstelsel. De onafhankelijke parlementariër dreigde
alduss definitief plaats te moeten maken voor de trouwe partijsoldaat die de
orderss van zijn meerderen uitvoerde.
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Dezee gevreesde reductie van politiek tot partijpolitiek bracht de vrije
liberaall E J.W. Drion ertoe om een verlaging van de kiesdrempel tot 0,5 % te
bepleiten.. Hierdoor konden ook niet-partijgebonden kandidaten een zetel
behalen.. Dit zou een rem zetten op de gevreesde verstarring van het politiekee leven, terwijl de aanwezigheid van partijlozen of 'wilden', zoals ze
toenn genoemd werden, bovendien de kwaliteit van de debatten ten goede
zouu komen. Onafhankelijke kandidaten konden, aldus de liberale journalistt C.K. Elout, 'aan de partijen haar politiek geweten voorhouden als te
straffee discipline en opportunisme tot verflauwing van beginselen dreigt te
leiden'.233 Daarbij had Drion noch Elout types als Staalman met zijn CDP of
dee christen-socialiste Enka op het oog maar, wat beiden noemden, 'eminentee personen los van knellend partijverband': de minister van Financiën
Willemm Treub was in hun ogen zo'n eminent persoon, evenals de oude
staatsmann Samuel van Houten of- nog dichterbij - premier Cort van der
Linden. .
Dee motie-Drion werd zonder veel discussie aangenomen: veel TweedeKamerledenn waren de technische debatten over het kiesstelsel zo langzamerhandd beu, terwijl Cort van der Linden als partijloos liberaal wellicht
niett geheel ongevoelig was voor de door Drion aangevoerde argumenten.
Eveneenss onomstreden waren de voorwaarden die werden gesteld voor
deelname:: deelnemende partijen dienden een lijst van 25 handtekeningen
overr te leggen.24 Zo werd tamelijk geruisloos een stelsel van evenredige
vertegenwoordigingg ingevoerd dat met zijn lage kiesdrempel wel extreme
proportionalproportional representation is genoemd."
Voorr het ontstaan van kleine partijen zouden deze lage kiesdrempel en de
soepelee condities voor deelname van essentieel belang zijn. Het is dan ook
verbazingwekkendd dat in de debatten die over het kiesstelsel gevoerd werden,, nauwelijks over een mogelijke versplintering werd gerept. Niemand
hadd eigenlijk verwacht dat de partijen na 1918 als paddestoelen uit de grond
zoudenn schieten, laat staan dat men zich kon voorstellen dat politieke nobodiesbodies als Willem Siedenburg zich als 'eminente personen los van knellend
partijverband'' gingen opwerpen. Bij voorspellingen over de verkiezingsuitslagg van 1918 had geen enkele commentator rekening gehouden met nieuwe
fractiess in de Tweede Kamer. Vanuit de tijd zelf bezien was dit echter minder
vreemdd dan het nu lijkt. Op de enkele noodlijdende partijtjes van christensocialisten,, christen-democraten en revolutionaire marxisten na bestonden
err eigenlijk geen kleine partijen en er waren in 1917 weinig signalen dat in
dezee situatie verandering zou komen.26 Het zelfvertrouwen van de grote
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partijenn was groot: de CHU, ARP, RKSP, SDAP en de liberale partijen werdenn geacht de natuurlijke vertegenwoordigers van de in het volk levende
stromingenn te zijn.
All snel na de invoering van het nieuwe kiesstelsel bleek de lage kiesdrempell als medicijn tegen 'de overdreven partijpolitiek' nauwelijks te werken.
Hett reeds voor 1917 ingezette proces van centralisering en nationalisering
vann de partijorganisaties werd door het nieuwe stelsel niet afgeremd maar
kwamm juist in een stroomversnelling. Mede uit angst voor versplintering
zagenn onder het districtenstelsel nog losjes georganiseerde partijen als de
CHU,, de RKSP en de liberale groeperingen zich gedwongen om hun partijorganisatiee verder uit te bouwen en hun kandidaatstelling te centraliseren.
Daarmeee werd ook in deze kringen de functie van de politieke partij als
intermediairr tussen kiezer en gekozenen enorm versterkt.27
Politiekee participatie betekende nu vrijwel overal in toenemende mate
participatiee in het leven van een politieke partij. Het type van de notoire
dwarsligger,, dat voor 1917 in vrijwel iedere fractie te vinden was, verdween
nadienn dan ook langzamerhand uit de Tweede Kamer, tot spijt van de parlementairee verslaggeving die in deze tijd menigmaal klaagde over de saaiheid
vann de debatten. Dit betekende ook dat de ruimte voor afwijkende opvattingenn kleiner was geworden, waardoor de spanningen die zich eerder al in
dee SDAP en ARP voordeden, ook in de andere partijen een rol gingen spelen.
Inn die zin was het ingevoerde stelsel van evenredige vertegenwoordiging in
tweee opzichten verantwoordelijk voor het ontstaan van kleine partijen.
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'Loss van knellend partijverband'
Eminentee personen
Cortt van der Linden is wel de executeur-testamentair van het negentiendeeeuwsee liberalisme genoemd.1 De kieswet die het naar hem genoemde
kabinett in 1917 invoerde, bezegelde immers in twee opzichten het einde
vann de liberale politiek. In de eerste plaats bleek de invoering van het
algemeenn kiesrecht zeer ongunstig uit te pakken voor de liberale partijen.
Inn 1918 verloren de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), de Bond van
Vrijee Liberalen en de Liberale Unie bij de eerste Tweede-Kamerverkiezingen
onderr de nieuwe kieswet maar liefst 25 van hun 40 zetels. De links-liberale
VDBB wist in de daaropvolgende jaren zijn zeteltal redelijk stabiel te houden,
maarr de conservatief-liberalen zakten ondanks een in 1921 aangegane fusie
(nieuwee naam Vrijheidsbond, vanaf 1933 LSP) ver terug: van de 32 zetels die
zijj in 1913 hadden, waren er in 1937 nog slechts vier over. Op een korte periode
tussenn 1933 en 1937 na bleven de liberalen in deze tijd ook buiten de regering;
Cortt van der Linden was de laatste liberale premier van de twintigste eeuw.
Inn de tweede plaats bleek dat het stelsel van evenredige vertegenwoordigingg in de praktijk de positie van partijorganisaties als intermediair tussenn kiezers en gekozenen sterk bevorderde. Partijbesturen stelden voortaan
voorr het hele land geldende kandidatenlijsten op, waardoor vooral loyale
uitvoerderss van het partijprogramma in de Tweede Kamer werden gekozen.
Dee traditionele liberale opvatting van politiek als een zaak van onafhankelijkee gentlemen-politicians leek zo in het interbellum definitiefin onbruik te
geraken.. De vooral door conservatief-liberalen geuite verwachting dat een
lagee kiesdrempel deze al rond 1900 ingezette vormverandering zou kunnenn verzwakken, bleek een illusie. Doordat deze lage kiesdrempel de angst
voorr afsplitsingen deed toenemen, gaf zij in feite juist een extra impuls aan
dee centralisatietendens in partijorganisaties. Bovendien waren degenen die
profiteerdenn van de lage kiesdrempel, over het algemeen niet de 'eminente
personen'' die de conservatief-liberalen voor ogen hadden, maar partijen
vann links-radicalen, ultra-orthodoxe protestanten en belangenbehartigers.
Tochh zijn er in deze periode wel enkele partijen aan te wijzen die overeenkomenn met de voorstellingen die conservatief-liberalen hadden van aparte
lijstenn voor 'eminente personen', die 'los van knellend partijverband' op-
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traden.. Daarmee wordt niet gedoeld op persoonslijsten van het type Lijst
Siedenburg,, maar op verschillende vooral begin jaren twintig opererende
partijenn die expliciet vasthielden aan het principe van de onafhankelijke vertegenwoordiger,, die door zijn kiezers op grond van het vertrouwen in zijn
deskundigheidd en bekwaamheid werd gekozen. In de praktijk visten deze
bewegingenn in dezelfde electorale vijver als de liberale partijen. Hun aanwezigheidd zou dan ook leiden tot felle debatten in de liberale gemeenschap.
'Mannen'Mannen van zaken'
DeDe Economische Bond 1917-1921
Inn 1917 gold de partijloze premier Cort van der Linden voor de meesten als
schoolvoorbeeldd van de 'eminente persoon los van knellend partijverband':
sommigenn verdachten hem er zelfs van de lage kiesdrempel vooral voor
zichzelff te hebben ingesteld. Cort van der Linden zou echter na zijn afscheid
alss eerste minister niet meer terugkeren in de landspolitiek. Een andere
naamm die in dit verband veelal genoemd werd, was die van Willem Treub,
partijlooss minister in het kabinet-Cort van der Linden. Treub zou de
uitdagingg wél aangrijpen. Met zijn eigen partij, de Economische Bond
genaamd,, zou hij in 1918 een voor die tijd opmerkelijke campagne voeren
diee hem uiteindelijk drie zetels opleverde. Met die score is de Economische
Bondd een betrekkelijk succesvolle nieuwkomer in het interbellum.
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Waarschijnlijkk door de snelle opheffing van de partij hebben Treub en
dee zijnen in de historiografie tot dusverre niet de aandacht gekregen die
zijj verdienen.2 Zoals zal blijken kan de Economische Bond immers worden
beschouwdd als de eerste politieke partij die met enig succes haar campagne
gingg baseren op een algemene weerzin tegen 'de politiek' en op een hevig
verlangenn naar daadkrachtige, sterke mannen. Als zodanig zou zijn invloed
inn het interbellum groot zijn.
Anti-politiekeAnti-politieke sentimenten
Dee oprichting van de Economische Bond in het najaar van 1917 viel in
eenn periode dat 'de poÜtiek' van alle kanten onder vuur was komen te
liggen.. Deze opleving van onvrede in het tweede deel van de jaren tien
vondd plaats tegen de achtergrond van ernstige economische problemen die
doorr de Eerste Wereldoorlog in het neutrale Nederland waren ontstaan.
Zoo was er een grote schaarste aan voedsel en steenkool, die de overheid
hooptee tegen te gaan door de instelling van crisisbureaus. De distributie
doorr deze crisisbureaus verliep echter zeer moeizaam en chaotisch en kon
dee voedselschaarste noch de opkomende woekerhandel beteugelen.3
Daarr kwam nog iets bij wat de onvrede met de politiek sterk aanwakkerde,, namelijk de moeizame politieke onderhandelingen over de onderwijskwestiee en de nieuwe kieswet. Achteraf is deze 'Pacificatie' als een
prestatiee van formaat beschouwd, maar in de tijd zelf was het enthousiasmee veel geringer. In deze tijden van economische nood hadden de meeste
burgerss wel wat anders aan hun hoofd dan de verdeling van de onderwijsgeldenn of het meest billijke stelsel om de restzetels toe te wijzen. De
gevestigdee partijen en de regering kregen dan ook het verwijt dat zij zich
tee veel met zulke details en te weinig met de ware noden van het volk
bezighielden.4 4
Dee felste opposanten waren natuurlijk de links-revolutionaire groeperingenn van anarchisten, christen-socialisten, syndicalisten en communisten,
diee in deze jaren onder de leus 'Oorlog aan den oorlog' gezamenlijk front
maakten.. Minder in het oog springend maar minstens zo sterk was een
niet-revolutionairr gezind ongenoegen met 'de politiek' dat vooral in de
meerr vrijzinnige hoek steeds vaker naar voren kwam. Door de ingrijpende
veranderingenn in de politieke cultuur had de term poütiek hier meer in
hett algemeen een steeds negatievere connotatie gekregen: de politiek heette
niett langer een onbetaalde besogne van fatsoenlijke, deskundige burgers
tee zijn, maar een betaalde baan voor weliswaar trouwe maar intellectueel

42 2

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

middelmatigee amateurs, die hun spreektijd gebruikten om hun achterban te
'pleizieren'.. Vooral populaire kranten als De Telegraaf en De Nieuwe Courant
lietenn zich rond 1917 steeds vaker verleiden tot ongezouten commentaren
opp 'de huichelachtigheid' en de 'draai-ommetjes' van de politiek. Het Nederlandsee volk, zo wist De Telegraaf, 'is beu van het politiekje spelen dat tot
nietss anders leidt dan tot malaise, tot verslapping van energie, tot inzinking
vann het economisch peil'.5
Beidee kranten stonden dan ook sympathiek tegenover de zogenaamde
Actiee tegen de Aanhangige Grondwetsherziening (ATAG). Deze actiegroep
namm deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 1917 als protest tegen de
invoeringg van de nieuwe kieswet en tegen de afspraakk van de grote partijenn om bij deze verkiezingen geen kandidaten te stellen tegenover de
aftredendee kamerleden ('laat zitten wat zit'). Ondanks de kandidatuur van
oud-ministerr Samuel van Houten en de schrijver Frederik van Eeden wist
dezee ATAG geen zetel te behalen.6 Eerder hadden De Telegraaf en De Nieuwe
CourantCourant ook vol instemming gereageerd op een berucht geworden toespraakk van Boudewijn Nierstrasz die namens de Bond van Vrije Liberalen
inn de Tweede Kamer zat. In de kamerzitting van 16 november 1916 hield
dezee zakenman en deeltijdpoliticus een felle toespraak tegen een voorgenomenn verhoging van de onkostenvergoeding van kamerleden. In plaats van
eenn parlement van gesalarieerde, fulltime partijvertegenwoordigers pleitte
Nierstraszz voor een 'Kamer van mannen die allen een dagtaak buiten hun
lidmaatschapp hebben te vervullen'. Vooral de scherpe, neerbuigende toon
waarmeee Nierstrasz het parlement toesprak, leidde tot hevige reacties in de
Tweedee Kamer en dan met name bij Troelstra, die witheet van woede op
zijnn bank klom. De SDAP-leider vermoedde achter de toespraak, die als 'het
incident-Nierstrasz'' bekend werd, een complot van het grootkapitaal om
hett parlement zodanig in diskrediet te brengen dat het algemeen kiesrecht
tott een farce werd.7 Nierstrasz zelf meende in een kort daarop verschenenn brochure dat niet hij, maar de professionele politici uit de SDAP en
dee ARP voor een vergroting van de kloof tussen burger en poütiek zorgden: :
Thanss dreigen syndicaten van beroepspolitici, oppermachtige partijbesturenn of partijbazen zich meester te maken van een monopolie in
dee bemoeiing met regeerings-aangelegenheden. [...] Aldus worden
volksvertegenwoordigerss agenten hunner partij, meer aangewezen
omm die diensten, die men van hen voor de partij verwacht en om
dee volgzaamheid, waarmede zij partijbelangen zullen dienen, dan
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gekozenn om hun zuiverheid van oordeel en kracht van karakter,
waarmedee alleen volksontwikkeling bevorderd, volksrecht verdedigd
kann worden.8
Vann de georganiseerde partijpolitiek verwachtte Nierstrasz weinig meer,
zelfss niet van zijn eigen Bond van Vrije Liberalen. Mede dankzij de steun
vann de vrije liberalen bleef het fel bekritiseerde extraparlementaire kabinet
vann Cort van der Linden immers in het zadel. Als zodanig droeg de partij
dann ook zowel verantwoordelijkheid voor het gevoerde economische beleid,
alss voor de invoering van het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging.. Ontevreden vrijzinnigen als Nierstrasz hadden hun hoop
dann ook vooral gevestigd op een kloeke persoonlijkheid, een 'man van de
daad'' die Nederland bevrijdde van de tirannie der partijpolitiek.9
MinisterMinister Voorwaarts
Opp 30 oktober 1917 verscheen in verschillende kranten een 'oproep aan
eensdenkenden',, ondertekend door een groot aantal personen uit wetenschap,, bedrijfsleven, advocatuur en politiek. Onder hen bevonden zich
historicii als G.W. Kernkamp en H. Brugmans, industriëlen als H. Wilton
enn J.B.A. Jonckheer, de advocaat-generaal van de Hoge Raad A. Tak en
VDB-politicaa E.W. Wijnaendts Francken-Dyserinck. De tijd was rijp voor
eenn nieuwe politiek, zo luidde de boodschap, en deze politiek mocht niet
langerr worden beheerst door 'partijzucht' en 'onnodige tegenstellingen* De
oudee splijtzwammen waren met de Pacificatie opgelost, zodat Nederland
zichh kon opmaken voor een nieuw tijdperk van 'vreedzame economische
mededingingg tusschen de volkeren* dat na beëindiging van de oorlog zou
aanbreken.. Om in dit nieuwe tijdperk te kunnen concurreren diende de
politiekk zich voortaan dan ook bezig te houden met zaken die er echt toe
deden:: de kanalisatie van de Boven-Maas bijvoorbeeld, de drooglegging
vann de Zuiderzee en de aanleg van goede scheepvaartverbindingen met het
achterland.10 0
Aanvankelijkk wees weinig erop dat met deze oproep de klaroenstoot
wass gegeven voor een succesvolle nieuwe beweging. Daarvoor waren de
ondertekenaarss te onbekend en was ook het aantal soortgelijke oproepen
tee groot.11 Dit veranderde toen Willem Treub zich als geestelijk vader
vann dit nieuwe initiatief opwierp. Treub, minister van Financiën in het
kabinett van Cort van der Linden, was ongetwijfeld een van de meest
spraakmakendee figuren op het politieke toneel van die dagen. Gekleed in
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artistieke,, mondaine pakken met een blauw-wit gestippelde, losse stropdas
wass hij alleen uiterlijk al een opmerkelijke verschijning. Dat Treub er een
veelbesprokenn liefdesleven op na hield, maakte zijn persoonlijkheid nog
interessanter.. In 1916 had een buitenechtelijke affaire met een gehuwde
vrouww zelfs geleid tot een tijdelijk vertrek uit het kabinet.
Hett belangrijkste was echter dat Treub beschikte over de uitzonderlijke
combinatiee van politieke durf, bestuurlijke daadkracht en intellectuele visie.. Met hetzelfde gemak leek deze 'toekomstmensch' zich in de gescheiden
wereldenn van politiek, wetenschap, bedrijfsleven en literatuur te bewegen.
Hijj geldt nog steeds als een van de belangrijkste vernieuwers van het liberalisme,, dat hij verrijkte met een op het darwinisme gebaseerd maakbaarheidsdenkenn en een sterker geloof in de heilzame werking van de staat.
Alss wethouder van Financiën en vervolgens Publieke werken te Amsterdamm (1893-1897) had hij opvallende successen geboekt: in korte tijd had hij
gas,, water en telefoon onder gemeentelijk beheer gebracht en belangrijke
verbeteringenn in de positie van gemeenteambtenaren doorgevoerd. In een
'etmaall Treub', zo heette het, kon veel gebeuren, 'mits de spelers zich dan
ookk precies aan de regie van de meester hielden'.12
Dee keerzijde van deze slagvaardigheid en scherpzinnigheid trad evenzeer
aann het licht: Treub stond te boek als extreem eigenwijs, zelfingenomen en
ongeduldig.. Een politieke geestverwant typeerde hem als een man die bereid
wass 'ten allen tijde als het moet, op den vijand in te hakken en om zich
heenn te slaan, zonder zich te bekommeren om de gevolgen voor hem zelf.13
Zijnn woedeaanvallen werden alom gevreesd. 'Op een gegeven moment gaat
Treubb dan als een ware wilde om zich heen slaan,' zo herinnerde zich een
naastee medewerker. 'Er valt met Treub dan niet meer te praten; niet meer
samenn te werken'.14 Voor een carrière als partijpoliticus bleek Treub dan
ookk niet in de wieg gelegd. Zelfs in de toch zeer los georganiseerde VDB,
diee mede door hemzelf in 1901 was opgericht, werd zijn positie onhoudbaar
nadatt hij in 1913 had geweigerd zich neer te leggen bij het door de vrijzinnigdemocratenn bepleite staatspensioen. Na de sociale vooruitstrevendheid van
zijnn jonge jaren was Treub steeds verder naar de uiterste rechterzijde van
hett liberalisme opgeschoven.
Alss partijloze zaakminister werd Treub de held van het bedrijfsleven. Na
hett uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had hij in hoog tempo en in nauwe
samenwerkingg met belangrijke industriëlen en bankiers allerlei maatregelen
genomenn die Nederland voor een economisch fiasco zouden behoeden. Van
bemoeienissenn van het parlement met zijn beleid moest hij weinig hebben:
bijj verschillende gelegenheden schoffeerde hij afgevaardigden of zwaaide
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hijj met zijn portefeuille. Zonder scrupules distantieerde hij zich in het
openbaarr van medeministers die hij verantwoordelijk hield voor het falend
voedseldistributiebeleid.. Zelf onttrok hij zich aan die verantwoordelijkheid
omdatt de beslissingen volgens hem vooral genomen waren tijdens zijn
kortee afwezigheid uit de politiek. Ook van de partijpolitieke koehandel
diee de Pacificatie had voorbereid, had Treub zich zoveel mogelijk afzijdig
gehouden.. 'Minister Voorwaarts,) zoals hij liefkozend genoemd werd, was
voorr velen kortom de aangewezen man om de nieuwe politiek vorm te
geven.15 5
'Nieuw'' was dan ook hét sleutelwoord van de Economische Bond, zoalss de partij werd gedoopt. De persoonlijkheid van Treub was daarbij als
hett ware de belichaming van de nieuwe politiek die de Economische Bond
voorstond:: ruim baan voor het bedrijfsleven, een kleine maar zeer daadkrachtigee en doelmatige overheid, afstand tot de partijpolitiek en afkeer van
overdrevenn aandacht voor de onderklassen. Omdat politiek in de nieuwe
tijdd vooral over economische kwesties zou moeten gaan, dienden ook de
overigee politici volgens de Economische Bond uit hetzelfde hout als Treub
tee zijn gesneden. 'Mannen van zaken' waren nodig, energieke zakenlui die
middenn in het leven stonden, doeners die zich niet stoorden aan allerlei beginselkwesties,, maar die daadkrachtig ingrepen waar dat nodig was. Deze
nieuwee politici oordeelden daarbij op grond van hun deskundigheid en niet
onderr druk van de partijorganisatie of de publieke opinie.
Doorr de relatief ongebonden status van parlementariërs te herstellen
hooptee de Economische Bond het land tevens te behoeden voor een van
dee gevreesde consequenties van het algemeen kiesrecht, namelijk dat de
partijpolitiekk de schatkist ging misbruiken om de 'arbeiders te pleizieren'.
Dee landsbelangen waren nu eenmaal te groot om ze aan het oordeel van
dee onontwikkelde massa voor te leggen. Voor alle zekerheid wensten Treub
enn de zijnen bovendien een versterking van de uitvoerende macht ten koste
vann het parlement: dringende beslissingen zouden dan door 'voorbereiding
inn commissien snel en op tijd tot stand komen'.16 Ten slotte beloofde de
partijj dat zij een uitgebreid voorlichtingsapparaat zou opzetten waarmee
dee onontwikkelde massa in economisch opzicht geschoold kon worden.
Doorr overdracht van kennis van de elementaire grondslagen van de economiee zouden arme paupers minder vatbaar zijn voor allerlei 'utopische
kwakzalverij'' en 'economische waandenkbeelden', zo hoopte men.17
Treubss initiatief kreeg veel bijval vanuit het bedrijfsleven maar ook van
vrijzinnigee intellectuelen. Het ledental van de Economische Bond steeg in
eenn paar maanden tijd naar 4000.l8 Vooral in de laatste maanden voor de

46 6

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

verkiezingenn voor de Tweede Kamer op 3 juli 1918 was de partij heet nieuws.
Waarschijnlijkk dankzij de bijdragen van een aantal vermogende zakenlieden
maaktee Treub in juni 1918 een geldverslindende verkiezingstournee, die
hemm als een ware presidentskandidaat langs tweeëntwintig steden voerde.
Dee boodschap in zijn toespraken en in de bijna paginagrote advertenties
vann de partij was kort maar krachtig: 'weg met de partijpolitiek en met
hett staatssocialisme' en voor 'eendracht en verdraagzaamheid', Verhooging
onzerr volkskracht' en 'mannen van de daad aan het roer'.
Dee belangstelling voor de redevoeringen was enorm. Treub was een
goedd spreker: erudiet, zelfverzekerd maar ook humoristisch. Linkse ordeverstoorderss wist hij met een enkele kwinkslag op hun nummer te zetten.
InIn Utrecht en Haarlem waren de afgehuurde congreszalen tot de nok toe
gevuld,, in Maastricht kwamen meer dan 1500 toeschouwers naar hem luisterenn en bij een vergadering in het Amsterdamse Concertgebouw konden
volgenss een journalist zelfs duizend mensen geen plaats krijgen, waarop de
vergaderingg naar de tuin werd verplaatst Een journalist van Het Vaderland
schreeff over Treubs campagne: :
Voorr hem de stampvolle zalen, zonder de attractie van muziekcorpsen,, die den landdag mogelijk moeten maken; voor hem het oor der
natie,, waar hij spreekt over hetgeen in aller hart leeft, die natie, welke
hett op dit moment geen zier kan schelen of de anti-revolutionairen
off de christelijk-historischen de ware broeder in den gelove is, en die
hett absoluut koud laat of een Unie-Liberaal dan wel een VrijzinnigDemocraatt meer vertrouwen verdient.19
Voll vertrouwen wachtte de Economische Bond de verkiezingsuitslag af. Wie
dee enorme toeloop zag, kon immers bijna niet anders concluderen dan dat
Nederlandd inderdaad rijp was voor een nieuwe politiek.
TeleurstellingTeleurstelling en teloorgang
Dee uiteindelijke stembusuitslag was een regelrechte teleurstelling voor de
Economischee Bond. De partij van Treub behaalde slechts 3,1 % van de stemmenn en moest genoegen nemen met drie zetels. Teleurstellend was vooral
hett resultaat in het zuiden van het land. Het katholieke electoraat bleef ook
naa beëindiging van de schoolstrijd honkvast. De orthodox-protestantse
kiezerss waren eveneens doof voor Treubs lokroep. Een van de voornaamste
doeleindenn van de bond - het openbreken van het oude bestel - was een

HOOFDSTUKK 2 • LOS VAN KNELLEND PARTIJVERBAND

47

illusiee gebleken. De grootste steun kreeg de Economische Bond in oude
liberalee bolwerken, als Den Haag, Arnhem en het Gooi, hoewel ook hier op
meerr was gehoopt.20
Watt was nu de verklaring van dit tegenvallende resultaat? Ongetwijfeld
hadd de partij door de massale belangstelling voor Treubs redevoeringen
haarr aantrekkingskracht overschat. Aan de enorme toeloop lag naast een
weinigg specifieke onvrede met de politiek vermoedelijk evenzeer banale
nieuwsgierigheidd naar die beroemde, extravagante Treub ten grondslag.
Hoee hoog diens amusementswaarde ook was, de door hem verkondigde
'nieuwee politiek' was velen waarschijnlijk te zeer gericht op de zakenelite
omm te overtuigen. Daarnaast waren, met uitzondering van De Telegraaf en
DeDe Nieuwe Courant, pers én politiek eenstemmig in hun veroordeling van
dee Economische Bond. Ook de conservatief-liberale elite, die Treub achter
zichh hoopte te krijgen, bleef voor het overgrote deel sceptisch. Niet alleen
namenn veel deftige conservatief-liberalen aanstoot aan Treubs ordinaire,
volkstribunistischee stijl, die sommige commentatoren deed denken aan
Abrahamm Kuyper, bovendien was de Economische Bond veel van hen toch
tee zeer een beweging van de nouveaux riches, van lieden met veel geld maar
weinigg innerlijke beschaving. De deftiger Bond van Vrije Liberalen bleef in
dezee kringen dan ook favoriet.21
Daarnaastt waren er inhoudelijke bedenkingen. Het meest genoemde
bezwaarr luidde dat het de Economische Bond ontbrak aan een ethisch
beginsel.. Treub zou een voor Nederland ongeschikte Amerikaanse opvatting
vann politiek aanhangen, namelijk dat politiek hetzelfde was als het leiden van
eenn bedrijf. Maar Nederland was Amerika niet! Politiek in Nederland was
veell meer dan alleen economie: het was een zaak van ethische beginselen,
vann wereldbeschouwelijke keuzes en ernstige staatkundige arbeid. Door
ditt te miskennen was de Economische Bond feitelijk dan ook een uit
vreemdd zaad gegroeide belangenpartij van zakenlieden.22 Dezen konden,
zoalss de sarcastische VDB-leider H.P. Marchant het in de Tweede Kamer
verwoordde,, dan wel 'zeer vaardig zijn in het denigreeren van politici, liefst
henn uitmaken voor beroepspolitici', maar wat wisten zij van gecompliceerde
constitutionelee vraagstukken, van ethische kwesties, van onderwijs en van
opvoeding?23 3
InIn de Tweede Kamer zouden de 'mannen van zaken' inderdaad geen al
tee best figuur slaan. De driemansfractie van de Economische Bond was er
eenn samenwerkingsovereenkomst aangegaan met enkele belangenpartijen
geleidd door politiek onervaren lieden als de landbouwer Frederik Bos, de
revuekoningg Henri ter Hall en de onderofficier Willem Wijk. De Economi-
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schee Bonders in deze 'neutrale fractie' maakten evenmin grote indruk: de
Groningsee middenstander Hendrik Albeda zweeg voornamelijk en Willem
dee Buisonjé nam na mislukte speculaties de benen naar het buitenland.
Treubb ten slotte kon zich maar moeilijk concentreren op het weinig opwindendee bestaan van fractievoorzitter van een kleine oppositiepartij. Na
zijnn spectaculaire ministerschap werd het hem bij het in zijn ogen dikwijls
vruchtelozee parlementaire geklets over futiliteiten en geloofskwesties vaak
treurigg te moede.24
Buitenn het parlement ging het eveneens bergafwaarts met de Economischee Bond. Van enige organisatie was nauwelijks sprake, statuten waren er
niett en de activiteiten bleven beperkt tot een paar vergaderingen en een
handjevoll steeds slechter bezochte spreekbeurten.25 Het ledental liep snel
achteruit.. Van de enthousiaste plannen om economische voorlichting aan
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dee onontwikkelde massa te geven kwam niets terecht. De leden die de partij
trouww waren gebleven, waren nauwelijks te motiveren voor dergelijke activiteiten.. Bij de in 1919 gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten en
dee gemeenteraden bleek bovendien pijnlijk duidelijk hoezeer de Economischee Bond stond of viel met Treub. Zonder haar onbetwiste middelpunt als
lijsttrekkerr behaalde de partij nog niet de helft van het aantal stemmen dat
zijj een jaar eerder had gehaald.26
Opp een partij vergadering in juli 1920 gaf een vermoeid ogende Treub toe
zichh te hebben vergist in de mogelijkheden om een doorbraak te bewerkstelligen.. De meerderheid van de katholieke en protestantse kiezers bleek
'all te zeer verpolitiekt' waardoor de Economische Bond 'tegen wil en dank
enn tegen de bedoeling zijner oprichters naar de politiek-vrijzinnigen kant'
wass gedrongen. Voor Treub was de slotsom als het ware vanzelf gegeven: de
Economischee Bond moest het voortouw nemen in het tot stand brengen van
eenheidd binnen de vrijzinnige gelederen.27 Zijn oproep zette een proces in
gangg dat uiteindelijk leidde tot de vorming van de Vrijheidsbond op 16 april
1921.. Naast de Economische Bond maakten ook de Liberale Unie, de Bond
vann Vrije Liberalen en enige belangenpartijen deel uit van de fusiepartij.
Dee progressieve VDB bleef buiten de fusie, waardoor de Vrijheidsbond een
uitgesprokenn conservatief karakter kreeg. Treub nam nog in hetzelfde jaar
afscheidd van de poÜtiek om voorzitter te worden van de Ondernemersraad
voorr Nederlands-Indië. Bij tijd en wijle verschenen van zijn hand politieke
commentarenn in het blad Vragen des Tijds die een toenemende afkeer van
dee politiek lieten zien. In 1926 zinspeelde hij zelfs openlijk op de mogelijkheidd om door een staatsgreep orde op zaken te stellen.28 Nog tot vlak voor
zijnn overlijden in juli 1931 bleef zijn naam in uiterst conservatieve kringen
rondzoemenn als de nieuwe sterke man die Nederland nodig had.
Alss bloedgroep zou de Economische Bond van weinig betekenis zijn binnen
dee Vrijheidsbond. Veel van Treubs medestrijders in de Economische Bond
blevenn van meet af aan buiten de nieuwe fusiepartij en van diegenen die wel
tott de Vrijheidsbond toetraden, wist slechts een enkeling tot de partij-elite
doorr te dringen.29
Dee betekenis die de Economische Bond moet worden toegekend, ligt
echterr op een ander vlak. Met zijn retoriek tegen 'de partijpolitiek', zijn
pleidooienn voor een nieuwe, op economische vraagstukken gerichte politiekk en zijn campagne rondom Treub als de 'man van de daad' wist de
Economischee Bond als eerste met enig succes de vooral onder vrijzinnigen
levendee afkeer van de partijpolitiek of zelfs van de politiek in haar alge-
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meenheidd te exploiteren. In de daaropvolgende jaren zouden verschillende
bewegingenn eveneens trachten deze kaart uit te spelen. Hiertoe behoorden
zeerr behoudende en enigszins schimmige partijen als de Nederlandsche
Bondd van Belastingbetalers, de Bezuinigingspartij en de Staatspartij voor
Volkswelvaart,, alsmede de verschillende middenstandspartijen die de kop
opstaken.300 Maar ook een gevestigde partij als de ARP ZOU met haar campagnee rond Hendrik Colijn als "s lands stuurman' op de behoefte aan een
daadkrachtige,, onverzettelijke leidersfiguur inspelen.
Dee Economische Bond had aldus de oude liberale opvatting van de
politiekk als een zaak van onafhankelijke personen met enig succes in het
nieuww jasje van de 'man van de daad' gestoken. Tegelijk was de partij nog
tee veel een productt van de oude, liberale politieke cultuur om werkelijk te
kunnenn doorbreken. In organisatorisch opzicht was zij weinig meer dan een
elitairr kiescomité van een aantal zakenlieden en intellectuelen, onder wie de
historicuss Kernkamp en de feministe Wijnaendts Francken-Dyserinck, die
eenn eminente persoonlijkheid als Treub voor de politiek wilden behouden.31
Hunn betrokkenheid was eerder die van de vrijblijvende sympathisant, die
watt geld doneerde en een handtekening onder een manifest plaatste, dan
diee van een vurig strijder voor een nieuwe politiek. Vooral voor de groep
intellectuelenn in de partij was de steun aan Treub ook een protest tegen de
opkomstt van centralistische partijorganisaties die een steeds belangrijker
stempell op het politieke leven drukten. Velen van hen zouden in 1922 de
kandidaturenn steunen van twee andere vooraanstaande personen die 'los
vann knellend partijverband' in de Tweede Kamer wilden komen.
DeftigeDeftige heren in het verzet
DeDe comités van Van Beresteyn en van Van Houten 1922-1924
Nett als in 1918 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1922
plaatss in een periode van economische malaise en politieke onvrede. Na
dee beëindiging van de Eerste Wereldoorlog had Nederland een korte economischee opleving gekend. Om de in 1918 door SDAP-Ieider Troelstra aangewakkerdee vrees voor een revolutie weg te nemen had de confessionele
coalitiee verschillende sociale maatregelen genomen. Na de verslechtering
vann de economische toestand en de vermindering van het directe revolutiegevaarr wensten confessionelen en liberalen een vermindering van de
staatsuitgaven.322 Tal van personen vonden deze voorstellen niet ver genoeg
gaann en richtten partijtjes op die veel sterkere bezuinigingen eisten: naast
dee reeds genoemde Bezuinigingspartij en de Nederlandsche Bond van Be-
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lastingbetalerss was er bijvoorbeeld een Nieuwe Katholieke Partij waarin
eenn aantal katholieke werkgevers zich verzamelde.
Naastt dit ongenoegen over de economische toestand bestond in 1921 en
19222 bovendien veel onvrede over het functioneren van de nieuwe democratie.. In vrijzinnige bladen als De Groene Amsterdammer, Vragen des Tijds en
hett Algemeen Handelsblad, maar ook in de christelijk-historische krant De
NederlanderNederlander en in het weekblad Katholieke Staatkunde klaagden commentatorenn over de toenemende middelmatigheid van de nieuwe parlementariërs,
overr de saaiheid van de politieke debatten en de verkiezingscampagnes, alsmedee over de verstikkende macht van de centrale partijbesturen.33 Hoofdschuldige,, zo luidde de diagnose, was het ingevoerde stelsel van evenredige
vertegenwoordiging.. Dit stelsel had ertoe geleid dat de leden van de Tweede
Kamerr voor hun herverkiezing veel meer dan onder het districtenstelsel
afhankelijkk waren van de partijbesturen, die de kandidatenlijsten opstelden.. Niet alleen had deze ontwikkeling volgens de critici gezorgd voor een
afnamee van het aantal onafhankelijke geesten in de Tweede Kamer, ook
leiddee zij tot een machtsverlies van de kiezers die immers alleen op de door
dee partijbesturen vastgestelde kandidatenlijsten konden stemmen.
Ditt zat verschillende commentatoren dermate hoog dat zij zelf alvast
begonnenn met het bedenken van een nieuw kiesstelsel, waarin de macht van
dee 'lijstenfabrikanten' aan banden werd gelegd.34 Anderen betuigden hun
steunn aan de lijst van Eeltje Aldegondus van Beresteyn of de lijst van Samuel
vann Houten, twee verkiezingscomités die beide gevormd waren rondom een
onafhankelijkee persoonlijkheid. Door de steun van tal van intellectuelen
zoudenn de campagnes van deze beide lijsten vooral in vrijzinnige kring veel
opzienn baren.
HetHet Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijke Kamerleden
Dee lijst van Van Beresteyn, officieel genaamd het Comité voor de Verkiezing
vann Onafhankelijke Kamerleden, was ongetwijfeld de meest opvallende van
dee twee. De groep sympathisanten die dit comité achter zich wist, telde
dann ook een groot aantal imponerende namen uit de wereld van cultuur,
journalistiekk en wetenschap. Te noemen zijn historici als Johan Huizinga,
G.W.. Kernkamp en H.T. Colenbrander, kunstenaars en musici als Jan Veth,
Jann Kalff, Hugo Nolthenius en Sem Dresden, journalisten als C.K. Elout en
Franss Netscher en ten slotte ook een prominente feministe als Catharina
vann Tussenbroek. Zelden zal een partij zoveel intellectueel, artistiek en
wetenschappelijkk talent achter zich hebben weten te verzamelen.35
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Hett Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijke Kamerleden was opgezett rondom het met de VDB in onmin geraakte Tweede-Kamerlid Eeltjo
Aldegonduss van Beresteyn. Deze jonkheer, een telg uit een oud regentengeslacht,, was een typisch voorbeeld van de gentleman-politician voor wie de
politiekk slechts een van zijn vele besognes was. Zijn eigenlijke interesses gingenn uit naar meer verheven zaken: de schone letteren, de geschiedschrijving,
dee beeldende kunst en de muziek. Van Beresteyn bekleedde naast zijn kamerlidmaatschapp een indrukwekkende serie bestuursfuncties in kunstzinnigee en wetenschappelijke verenigingen zoals de Vereeniging van Openbare
Leeszalen,, het Rijksbureau voor Monumentenzorg en de Oudheidkundige
Bond. .
Watt economie was voor Treub, was cultuur voor Van Beresteyn. De massademocratiee kon volgens Van Beresteyn alleen functioneren als het volk
overr een zekere mate van culturele en intellectuele bagage beschikte. Zijn
politiekee betrokkenheid was ingegeven door een gevoel van verantwoordelijkheidd tegenover de democratie, die door de invoering van het algemeen
kiesrechtt ten prooi dreigde te vallen aan de onwetendheid, oppervlakkigheid
enn cultuurbarbarij van de massa. Een actief cultuurbeleid onder het volk
wass in zijn ogen een noodzakelijk supplement op de nieuwe democratie.
Dezee gedrevenheid streed bij de jonkheer echter lange tijd om de voorrang
mett zijn afkeer van het ordinaire karakter van de moderne politiek met
haarr partijdiscipline en verkiezingsretoriek. In 1912 en in 1915 had hij zich
teruggetrokkenn uit de verkiezingsstrijd in zijn district uit afschuw over de
ordinairee partijstrijd. Pas na lang twijfelen sloot hij zich bovendien aan bij
dee VDB, omdat 'het politieke leven nu eenmaal vergt zich in de Kamer te
vertoonenn in de uniform van een der politieke partijen'. Met zijn losse organisatiee was de VDB, ZO hoopte hij, een partij waar 'een vrijzinnig man* kon
plaatsnemenn 'zonder bevreesd te zijn verketterd te worden bij de minste of
geringstee afwijking in de leer'.36
Maarr ook in de VDB was de speelruimte voor onafhankelijke heren als
Vann Beresteyn steeds kleiner geworden. Onder de druk van de invoering
vann het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging had de
partijj zich van een betrekkelijk losse verzameling autonome kiesverenigingenn geleidelijk omgevormd tot een centraal georganiseerde partij met een
uitgesprokenn leider in de persoon van H.P. Marchant, een talentvolle maar
dominantee politicus. Binnen de VDB gold Van Beresteyn dan ook al spoedigg als een storende factor. De jonkheer had in 1918 een eigen campagne
gevoerd,, waardoor hij ten koste van door Marchant gewenste kandidaten,
onderr wie de feministe Aletta Jacobs, met voorkeurstemmen in de Tweede
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Kamerr was gekozen. Eenmaal op het Binnenhof liet Van Beresteyn zich
weinigg gelegen liggen aan de fractiediscipline, terwijl hij zich bovendien
onttrokk aan zijn verantwoordelijkheden binnen de partijorganisatie. In de
herfstt van 1921 kwam het onvermijdelijk geworden conflict tussen Marchant
enn Van Beresteyn tot uitbarsting. Van Beresteyn keerde zich - samen met de
kamerledenn E.M. Teenstra en W.O.A. Koster - tegen de bemoeizucht van
dee partijleiding met de kandidaatstelling voor de verkiezingen van 1922.
Volgenss Van Beresteyn manipuleerde Marchant het kiesreglement zodanig
datt lastige, eigengereide kamerleden geloosd werden ten gunste van jonge,
volgzamee partijgenoten als P.J. Oud.37 Van Beresteyn trok uiteindelijk aan
hett kortste eind en verliet de partij. In de brochure Waarom ik de vrijz.-dem.
KamerfractieKamerfractie verliet (1922) schreef Van Beresteyn:
Hett is begrijpelijk, dat men niet gaarne den jongen mist, die den
geheelenn dag klaar staat, om op te zoeken wat noodig is, drukproevenn te corrigeeren, redevoeringen af te steken, en die de gelukkige
eigenschapp heeft het altijd met zijn meerdere eens te zijn, 't zij leider,
'tt zij voorzitter.38
Dee afgang van Van Beresteyn baarde veel opzien. Al langer bestond onder
dee vrijzinnig-democratisch gezinde intellectuelen en journalisten in bladenn als De Groene Amsterdammer, de Haagsche Post, Vragen des Tijds en
hett Algemeen Handelsblad onvrede over de strakke leiding van Marchant
binnenn hun VDB.39 Het conflict rond het VDB-kamerlid stond voor velen
vann hen echter niet slechts symbool voor het 'marchantisme' maar meer
inn het algemeen voor de verstikkende macht die de partijbesturen na 1917
opp het politieke leven zouden hebben gekregen. Waar ging het naartoe met
dee democratie als alle onafhankelijk denkende intellectuelen uit de Tweede
Kamerr werden verjaagd ten gunste van loyale partijpropagandisten? Ontaarddee de democratie dan niet inderdaad in de veel gevreesde dictatuur van
dee middelmaat?
Hett rond Van Beresteyn opgezette Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijkee Kamerleden kon dan ook op veel sympathie rekenen van de
bovengenoemdee bladen. Eindelijk durfde iemand zich te verzetten tegen
dee 'partijtyrannie'! En eindelijk ook was er weer een politicus die het volk
wildee opvoeden en het niet alleen goedkope verkiezingsbeloftes deed! Tal
vann intellectuelen die in 1918 Treub hadden gesteund, onder anderen Kernkampp en Colenbrander, verkozen nu Van Beresteyn als de eminente persoon
diee zij voor de Tweede Kamer wilden behouden. Toch deed het door hen

54 4

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

opgezettee verkiezingscomité in weinig denken aan de Economische Bond.
Hadd laatstgenoemde partij een zwakke organisatie, het comité van Van
Beresteynn kende in feite geen enkele organisatie. In tegenstelling tot de Economischee Bond was van een verkiezingscampagne ook nauwelijks sprake:
Vann Beresteyn en Kernkamp hielden een handjevol spreekbeurten in deftigee etablissementen, er werden enkele door de aangesloten kunstenaars
ontworpenn circulaires verspreid- maar alleen bij 'huizen op goeden stand'
-- en er verscheen ten slotte een kort manifest.40
Dee strekking van dit door de fine fleur van vrijzinnig Nederland ondertekendee vlugschrift was in grote lijnen hetzelfde als het ideaal van de
Economischee Bond. Net als Treub en de zijnen pleitte ook het 'Comité Van
Beresteyn'' voor een Tweede Kamer waarin de volksvertegenwoordigers 'los
vann knellend partijverband of -program, in de aangelegenheid van staatsbestuurr zelfstandig zullen oordelen en handelen'. Zijn gezag ontleende de
volksvertegenwoordigerr niet aan een program of aan de plek op de kandidatenlijstt van een partij, maar louter aan 'het vertrouwen zijner kiezers in zijn
bekwaamhedenn en karakter'.41 Om de vrijheid van de kiezers te benadrukkenn stelde het comité een alfabetisch gerangschikte lijst van onafhankelijke
personenn samen, waarop Van Beresteyns naam 'toevallig' als eerste stond
vermeld.. Met de slogan 'voor hen, die niet op een nummer maar op een
persoonn willen stemmen' ging deze opvallende lijst de verkiezingen van
19222 in.42 Daarbij ondervond zij concurrentie van een vergelijkbaar verkiezingscomité,, dat afwisselend Comité voor de Verkiezing van Liberale
Volksvertegenwoordigerss en Liberale Partij werd genoemd.
DeDe Liberale Partij
Watt het Comité Van Beresteyn was voor de VDB, was deze Liberale Partij in
veell opzichten voor de Vrijheidsbond. Net als het Comité Van Beresteyn was
dee Liberale Partij ondanks de pretentieuze naam weinig meer dan een klein,
nauwelijkss georganiseerd comité van deftige notabelen dat zich sterk maakte
voorr de verkiezing van eminente personen die zonder last of ruggespraak
hett algemeen belang wilden dienen. De Liberale Partij kende daarnaast
echterr een uitermate behoudende sociaal-economische paragraaf, terwijl
zijj bovendien explicieter dan Van Beresteyn c.s. haar twijfel uitsprak over
dee invoering van het algemeen kiesrecht.
Waarr Van Beresteyn voornamelijk werd ondersteund door vrijzinnige
intellectuelen,, kreeg de Liberale Partij haar steunbetuigingen van industriëlen,, hoge militairen en topambtenaren, van wie de meeste de pensioenge-
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rechtigdee leeftijd reeds hadden bereikt.43 De Vrijheidsbond was voor deze
groepp in sociaal opzicht te vooruitstrevend, in militair opzicht te slap en
inn politiek-organisatorisch opzicht te centralistisch opgezet. Dit was opvallendee kritiek. De fusiepartij had naar buiten toe juist haar best gedaan
omm zich als een sociaal zeer behoudende, los georganiseerde club te presenteren.. Om in de massademocratie te overleven kon echter ook de Vrijheidsbondd zich niet onttrekken aan een zekere aanpassing aan de nieuwe
mores.. Dus nam ook deze 'partij tegen wil en dank' een uitvoerig beginselprogrammaa aan, zette ook zij een partijorganisatie op met statuten en een
huishoudelijkk reglement, voerde ook zij verkiezingscampagnes (dankzij de
liberalee revuekoning Henri ter Hall compleet met filmvertoningen), terwijl
dee conservatief-liberalen zelfs een zekere mate van fractiediscipline hadden
ingevoerd.444 Vooral voor de wat oudere burgerheren was deze aanpassing
aann de nieuwe tijden al een stap te ver. Liberale politiek bleef voor hen
dee staatkunde van de onafhankelijke kamerleden, van de kleine nachtwakerstaat,kerstaat, het beperkte kiesrecht en de vanzelfsprekende liberale dominantie.
Ditt heimwee naar de negentiende eeuw dreef hen naar Samuel van Houten,
oprichterr en onbetwist middelpunt van de Liberale Partij.
Dee in 1837 geboren Van Houten was als het ware de belichaming van
hett oude, heroïsche liberale tijdperk. Als Tweede-Kamerlid had hij met
vrijwell alle grote namen uit het liberale pantheon de degens gekruist,
onderr anderen met Thorbecke die hij destijds een te grote behoudzucht
hadd verweten. Over vrijwel alle belangwekkende thema's van zijn tijd had
hijj zeer uitgesproken gedachten. Partijgrenzen interesseerden hem daarbij
niet,, alleen het algemeen belang telde.45 Na zijn vertrek als minister in 1897
wass Van Houten echter steeds sterker in een isolement beland. Kon hij in de
negentiendee eeuw nog als eenling politiek bedrijven, in de twintigste eeuw
stondd politieke invloed meer en meer gelijk aan het lidmaatschap van een
partij.. Daarvoor was Van Houten echter te zeer de vrij waaiende polemist
die,, zoals de staatsrechtsgeleerde Buys ooit opmerkte, aan zijn eigen mening
gingg twijfelen zodra iemand het met hem eens was.46
Inn plaats van zich in partijvergaderingen en programmacommissies te
mengenn trachtte Van Houten nog enige invloed op de gang van zaken uit
tee oefenen door de uitgave van zijn Staatkundige Brieven. In deze in eigen
beheerr uitgegeven vlugschriften, waarvan er per jaar zo'n tien a vijftien
verschenen,, besprak hij de zijns inziens ernstige toestand waarin 's lands
politiekk sinds zijn vertrek was beland. Met de opkomst van de confessionele
enn socialistische partijorganisaties ging de politiek in zijn ogen niet langer
meerr om het algemeen belang, maar om de bijzondere belangen van deze
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nieuwee groeperingen. De schatkist werd misbruikt voor allerlei vormen van
'sinterklazerij'' en door de fractiediscipline waren de parlementariërs niet
meerr bij machte de regering kritisch te volgen. Maar ook de liberale partijen
verwaarloosdenn zijns inziens het algemeen belang. In plaats van zich met
handd en tand tegen de 'socialistische en clericale machtsoverschrijding' te
verzettenn hadden zij het in de Pacificatie op een akkoordje gegooid. Het land
zatt daardoor definitief opgezadeld met 'clericale sectescholen' maar ook met
hett door Van Houten verworpen algemeen kiesrecht en met een stelsel van
evenredigee vertegenwoordiging dat de partijorganisaties buitensporig veel
machtt gaf.47
Hoewell Van Houten door zijn verleden vooral in liberale kringen groot
gezagg genoot, werd zijn kritiek lange tijd voornamelijk afgedaan als gemopperr van een man die niet met zijn tijd was meegegaan.48 Zijn pogingen om
inn 1917 en 1918 als onafhankelijke liberaal in de Tweede Kamer te komen
warenn op niets uitgelopen. Maar in 1922 zag hij zijn kans schoon. De apocalyptischee beschouwingen die hij zo nu en dan vanuit zijn studeerkamer het
landd instuurde, hadden in dit crisisjaar hernieuwde betekenis gekregen. In
zijnn analyses legde de inmiddels 85-jaar oude staatsman immers een direct
verbandd tussen het toenemend belang van partijorganisaties en de belabberdee toestand van de economie. De enige uitweg uit de crisis lag volgens
Vann Houten in een zodanige verandering van het kiesstelsel dat voortaan
wederomm onafhankelijk denkende 'liberale volksvertegenwoordigers' in de
oudee zin van het woord in de Tweede Kamer kwamen in plaats van volgzame
partijpoliticii die 'chapeau-bas' speelden tegenover hun electoraat Daarbij
dachtt Van Houten niet zozeer aan een terugkeer naar het districtenstelsel
alss wel aan de invoering van een niet op partijen maar op personen gebaseerdd stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Hoewel hij hierin minder
uitgesprokenn was, wenste hij daarnaast een beperking van het kiesrecht tot
dee productieve, ontwikkelde lagen van de bevolking.49
Dee door hem met het oog op de verkiezingen van 1922 opgerichte Liberalee Partij vond meer weerklank dan zijn eerdere initiatieven. Op de
kandidatenlijstt die Van Houten in maart 1922 in zijn Staatkundige Brieven
presenteerde,, prijkten de namen van deftige, vaak al wat oudere voormalige
vrij-liberalenn als J.D. Viruly, R.A. Fockema, A.H. baron van Hardenbroek
vann Ammerstol, jonkheer J.O. de Jong van Beek en Donk en de advocaat
C.C.. Dutilh. Dat deze laatste aan doofheid leed, stond volgens Van Houten
eenn mogelijk kamerlidmaatschap niet in de weg: de negentiende-eeuwse
parlementariërr M.H. Godefroi was, zo herinnerde hij zich, eveneens stokdooff maar gold toentertijd als een bekwaam debater.50
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Dee meest opvallende naam op de alfabetisch gerangschikte lijst was
(naastt die van Van Houten) ongetwijfeld Lizzy van Dorp. Deze econome
hadd in hetzelfde jaar een zeer spraakmakende brochure Het bankroet der
tegenwoordigetegenwoordige sociale politiek gepubliceerd, waarin zij zonder omwegen
verbandd legde tussen de economische crisis en de verlening van het kiesrecht
aann het 'grauw'. De ongeschoolde massa miste volgens haar de ontwikkeling
omm de ingewikkelde economische vraagstukken te kunnen doorzien en
bezweekk daardoor voor 'het sociale geliefhebber van allerlei dilettanten'.
Omm 'het volk tot inzicht te brengen, dat het zichzelf een graf graaft', waren
staatsliedenn nodig 'van meer dan gewonen moed en bekwaamheid, en in een
anderee positie dan tot nu toe een constitutioneel minister heeft ingenomen,
bijj de gratie der partijen'. Het kostte tegenstanders weinig moeite om in deze
voorstellenn een verkapt pleidooi voor een niet-democratische, autoritaire
oplossingg te zien.51
Medee door de steun van tal van intellectuelen en journalisten leken de
Liberalee Partij en het Comité Van Beresteyn geduchte tegenstanders voor
dee Vrijheidsbond en de VDB te kunnen worden. Het resultaat dat deze beide
verkiezingscomitéss bij de verkiezingen van 1922 behaalden, viel echter zwaar
tegen.. Het grootste echec leed Van Beresteyn: zijn lijst haalde slechts 0,4%
vann het totale aantal stemmen. Zelfs allerlei ordinaire bezuinigingspartijtjes
blekenn meer kiezers voor zich te hebben gewonnen. De lijst van Van Houten
wistt 1,0% van de stemmen te halen, waarmee één zetel was veroverd.
Overigenss dankte de Liberale Partij dit resultaat aan een lijstverbinding die
zijj kort voor de verkiezingen was aangegaan met het bezuinigingspartijtje,
dee Staatspartij voor de Volkswelvaart, en de persoonslijst van Hendrik
Braam,, een Texelse boer die zich sterk maakte voor een verenigd Europa.52
Dee VDB was ondanks de activiteiten van de dissidenten gelijk gebleven, in
tegenstellingg tot de Vrijheidsbond die vijf zetels minder behaalde dan het
totaall van zijn voorgangers.
Waaromm boekten beide lijsten ondanks de vele publiciteit die zij kregen
enn ondanks de vele prominenten die hun steun hadden betuigd zo'n slecht
resultaat?? Zeker zal de antipathie die hun optreden bij de Vrijheidsbond
enn de VDB opwekte, hierbij een rol hebben gespeeld. Vooral de VDB had
inn de maanden voor de verkiezingen zwaar geschut gebruikt om Van Beresteynn zwart te maken. De vrijzinnig-democraten zetten Van Beresteyns
lijstt neer als een 'ijdelheidspartijtje' van een excentrieke aristocraat en ook
alss een soort belangenpartij voor wetenschappers en kunstenaars. Met de
behartigingg van het algemeen belang had het weinig van doen. De bij de
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VDBB aangesloten staatsrechtsgeleerden E.A. van Raalte en R. Kranenburg
legdenn bovendien nog eens uit dat politiek zonder organisatie en zonder
herkenbaree beginselen in de context van de massademocratie op chaos zou
uitlopen.. Door de democratie 'gelijkluidend te achten met ongebondenheid'' leefden Van Berestevn en de zijnen volgens Kranenburg 'met hun
staatkundigee gedachten in den volmaakt verleden tijd.*53
Ditt waren weliswaar krachtige argumenten, naar voren gebracht door erkendee specialisten van het staatsrecht, maar doorslaggevend waren zij niet.
Dee belangrijkste reden dat Van Berestevn en Van Houten zo'n teleurstellend
resultaatt behaalden, had toch vooral te maken met hun elitaire karakter.
Mett hun pleidooien voor onafhankelijke vertegenwoordigers wisten zij weliswaarr veel vrijzinnige intellecuelen aan zich te binden, maar electoraal was
dezee groep volstrekt niet interessant. Hoe hooggeleerd en gezaghebbend
Kernkamp,, Huizinga en mejuffrouw Van Dorp ook waren, in de massademocratiee was hun stem niets meer waard dan die van hun bakker, chauffeur
off dienstbode. En deze 'gewone' kiezers hadden wel andere zorgen aan
hunn hoofd dan al die ingewikkelde discussies over parlementaire mores en
staatsrecht.. Bovendien deed Van Berestevn noch Van Houten enige moeite
omm tot deze gewone kiezers door te dringen: hun verkiezingscampagnes
voerdenn zij met opiniërende artikelen in kwaliteitskranten en spreekbeurtenn in deftige sociëteiten. Organisatorisch hadden hun lijsten meer weg van
eenn elitair discussiegenootschap dan van een politieke partij.
Zoalss te verwachten was, zouden de beide verkiezingscomités na de verkiezingenn weinig activiteiten meer vertonen. Het Comité Van Berestevn viel
nogg in de zomer van 1922 geheel uit elkaar nadat de jonkheer had besloten
overr te stappen naar de Vrijheidsbond, waar hij een meer ongebonden sfeer
hooptee aan te treffen. De intellectuelen die zich korte tijd sterk hadden
gemaaktt voor zijn kandidatuur, trokken zich weer terug in hun studeerkamers,, waarvandaan zij hun onvrede louter nog lieten horen in artikelen
inn nette bladen als Vragen des Tijds en De Gids of door ondertekening
vann adhesiebetuigingen aan nieuwe intiatieven tegen de verwording van de
politiekee zeden.
Dee Liberale Partij bleef wel bestaan, alleen al omdat zij in de persoon van
Lizzyy van Dorp een eigen vertegenwoordigster in de Tweede Kamer had.
Hett hoofdkantoor van de partij bleef als vanouds het Haagse herenhuis
vann Van Houten, die als enige bleef geloven in de mogelijkheden van zijn
partij.. In de hoop een zekere eenheid in de wirwar van de bezuinigingspartijtjess aan te brengen trad de oude staatsman in contact met allerlei
vulgairee tinnegieters als de chicaneuze zakenman Johannes Göbel met
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zijnn Nederlandsche Bond van Belastingbetalers en de dichter /politicus
C.H.A.. van der Myle en diens zoveelste creatie, de Nationale Bond voor
Bezuiniging.. Bijna even tragisch als dit politieke gescharrel in de uiterste
margess van de Nederlandse politiek was Van Houtens poging om een nieuw
kiesstelsell te ontwerpen. Zijn ontwerp - een ingewikkelde mengvorm van
districtenstelsell en evenredige vertegenwoordiging waarbij lijstverbinding
verbodenn was - vond weliswaar steun bij het inmiddels bekende rijtje
liberalee intellectuelen, zoals Kernkamp, Huizinga, Van Beresteyn en Elout,
maarr in de Tweede Kamer werd het voorstel weggewuifd.
Onderr druk van de opinie van intellectueel vrijzinnig Nederland besloot
dee Vrijheidsbond vervolgens bij monde van fractievoorzitter H.C. Dresselhuyshuys zelf een voorstel voor een sterker op personen gericht kiesstelsel in te
dienen.. Maar hoewel deze motie-Dresselhuys in grote Üjnen identiek was
aann het ontwerp van Van Houten, weigerde de koppige grijsaard dit voorstell te steunen. Het kostte hem niet alleen de sympathie van Kernkamp c.s.,
ookk leidde het tot een breuk met Van Dorp, zijn pion in de Tweede Kamer.
Geheell in stijl besloot Van Houten daarop om zonder last of ruggespraak
zijnn Liberale Partij - of wat er nog van over was - op te heffen. Met enkele
getrouwenn sloot hij zich aan bij het kort tevoren opgerichte Vaderlandsch
Verbond.54 4
DeDe overgang naar het autoritaire
HetHet Vaderlandsch Verbond 1924-1926
Inn tegenstelling tot de hiervoor beschreven partijtjes heeft het Vaderlandsch
Verbondd redelijk veel aandacht van historici getrokken en wel als exponent
vann het halverwege de jaren twintig opkomende anti-democratisme. De
kortee geschiedenis van deze partij is daardoor vaak teruggebracht tot een
soortt voorspel van de doorbraak van de NSB in de jaren dertig.55
Bijj zijn oprichting op 15 november 1924 maakte het Vaderlandsch Verbondd echter veeleer de indruk een voortzetting te zijn van deftige notabelencomitéss als de Liberale Partij en het Comité Van Beresteyn. Evenals
dezee lijsten was het Vaderlandsch Verbond weinig meer dan een zwak georganiseerdd comité van deftige, meest al wat oudere burgerheren die zich
verzettenn tegen de vorm die de politiek had aangenomen. In een herstel
vann de oude politieke zeden dacht het verbond het heilmiddel te hebben
gevondenn voor de vele kwalen waaraan de zieke natie in zijn ogen leed:
geldsmijterij,, partijzucht, bureaucratie, een slap leger en 'een stelselmatig
wantrouwenn tegen ieder die de wenschen der massa niet bevredigt'. Een ver-
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anderingg van de kieswet in de door Van Houten voorgestelde zin gold dan
ookk als voornaamste punt op het bewust summier gehouden programma
vann het verbond.
Behalvee dit Vaderlandsch Verbond was in de herfst van 1924 nog een
nieuww genootschap van ontevreden notabelen opgericht: de Nationale Unie.
Ookk zij pleitte voor staatsrechtelijke hervormingen die de meest schadelijke
gevolgenn van het algemeen kiesrecht moesten tegen gaan, maar in tegenstellingg tot het Vaderlandsch Verbond bestond dit gezelschap niet alleen
uitt conservatief-liberalen, maar ook uit enige christelijk-historische en antirevolutionairee notabelen. De Nationale Unie had dan ook uitdrukkelijk
tee kennen gegeven dat zij geen politieke partij was, maar een buiten de
partijpolitiekk opererende denktank, die door het uitgeven van staatkundige
adviezenn invloed trachtte uit te oefenen.
Dee heren van het Vaderlandsch Verbond waren echter hardleers. Ondankss de eerderefiasco'svan Van Beresteyn en Van Houten besloten zij om
tochh deel te nemen aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 1925. Het gezag
datt kandidaten als M.I.W.J. Bijleveld, oud-Tweede-Kamerlid van de Liberalee Unie, en J.A.A.H. de Beaufort, zoon van de vrij-liberale oud-minister
vann Buitenlandse Zaken W.H. de Beaufort, uitstraalden, achtte het verbond
voldoendee voor minstens vijf zetels. Maar dit bleek - het wordt eentonigeenn misrekening. Het Vaderlandsch Verbond kreeg niet meer dan een gênantee 0,4% van de stemmen.5* Niet alleen was het bezuinigingsprogramma
vann de partij in 1925 inmiddels enigszins achterhaald en waren bovendien
haarr kieswetvoorstellen reeds door de Vrijheidsbond bepleit, de heren van
hett Vaderlandsch Verbond hadden bovendien nauwelijks enige moeite gedaann om campagne te voeren. De partij had, zoals een journalist van de
conservatief-liberalee Nieuwe Courant het treffend omschreef, niet begrepen
datt de nieuwe democratie er een was van grote getallen:
Menn vergist zich zoo licht omtrent het aantal zijner volgelingen. Men
vergeett dat deze in de tienduizenden moeten loopen. Wat sympathie
onderr sociëteits- en tramkennissen, een paar honderd adhaesiebetuigingen,, het zegt alles niets.57
Mett het electorale fiasco van het Vaderlandsch Verbond leek dit besef langzamerhandd door te dringen tot de deftige conservatief-liberale kringen. De
lotgevallenn van de motie-Dresselhuys maakten bovendien duidelijk dat een
veranderingg van de kieswet binnen de toenmalige politieke verhoudingen
eenn illusie was: het voorstel van de Vrijheidsbond voor een meer op perso-
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nenn gericht kiesstelsel werd door een overgrote meerderheid van de Tweede
Kamerr verworpen. Zo kwam de vraag op: wat nu? Had men maar te accepterenn dat de grote partijorganisaties het politieke leven domineerden? Moest
menn lijdzaam toezien hoe het algemeen belang werd geofferd op het altaar
vann de massademocratie? Nieuwe pogingen om met een verkiezingscomité
invloedd te krijgen leken bij voorbaat kansloos en zij zijn na 1925 ook niet
meerr ondernomen. Het merendeel van de vrijzinnige notabelen, dat zich
inn de loop van de tijd achter Treub, Van Beresteyn, Van Houten of De Beaufortt jr had geschaard, bleef echter uitermate wankelmoedig. Hun verstand
zeii hun de nieuwe democratie te accepteren, maar hun sterke standsgevoel
bleeff zich verzetten tegen 'de dictatuur van de middelmaat', die de nieuwe
kieswett in hun ogen dreigde te vestigen.
Hett is tegen deze achtergrond dat sommige conservatief-liberalen begonnenn na te denken over autoritaire oplossingen. Van Dorp had hier al
opp gezinspeeld in haar brochure Het bankroet der tegenwoordige sociale politiek.litiek. Treub zou zich in 1926 in die geest uiten. Ook bij Van Houten was
dee gedachte niet ver weg. Kort na de verkiezingen van 1925 adviseerde hij
koninginn Wilhelmina een extra-parlementaire regering samen te stellen van
Vrijheidsbond,, Vaderlandsch Verbond en de Nationale Unie, samen goed
voorr nog geen tien procent van de stemmen. Zulk een koninklijk kabinet
vann 'mannen van zaken' kon volgens Van Houten buiten het parlement om
dee gewenste hervormingen doorvoeren die het land zouden redden van de
'potverteerders'' op het Binnenhof.5*
Hett Vaderlandsch Verbond voer ondertussen een geheel eigen koers.
Opp zoek naar bondgenoten legde het in de zomer van 1925 contact met
dee eerste fascistische partij in Nederland, het Verbond van Actualisten. Na
maandenlangee onderhandelingen fuseerden de beide groeperingen op 12
junii 1926 tot een nieuwe partij met de naam Het Vaderlandsch Verbond.
Ditt was een wonderlijke stap, die achteraf wel als een eerste oversteek van
dee Rubicon is beschreven.59 Voor de eerste maal immers liet hier een groep
conservatievee liberalen de democratie als uitgangspunt los om zich aan te
sluitenn bij een groep expliciete anti-democraten. Om het een en ander te
kunnenn verklaren, zal daarom kort worden ingegaan op het maandenlange
fusieproces. .
Alss eerste valt daarbij op dat de ideologische afstand die beide partijen
scheiddee vanuit het oude Vaderlandsch Verbond eigenlijk als vrij gering
werdd beschouwd. Deze verschillen lagen, zoals de voorzitter van het Vaderlandschh Verbond J.G. Schürmann het verwoordde, vooral 'in verschil van
formuleeringg en niet altijd even juiste redactie'.60 Met andere woorden, het
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Italiaansee recept dat het Verbond van Actualisten voorstond, bleek voor het
Vaderlandschh Verbond goed verteerbaar, zij het niet zonder een snufje zout
hierr en daar. Zo zou de nadruk op het onfeilbare leiderschap van Benito
Mussolini,, het geparadeer in uniform en de pathetisch aandoende staatsverafgodingg niet passen bij de nuchtere en individualistische Volksaard'
vann de Nederlanders. Achter al dit als typisch Italiaans beschouwde theater
zagenn veel conservatieven - en zeker niet alleen binnen het Vaderlandsch
Verbondd - echter een gezonde en tijdelijke reactie tegen 'de uitwassen der
democratiee en de ontaarding van een parlement, waar veelal godsdienstnaijverr en partijpolitiek hoogtij vieren'.61 Zou ter wille van het algemeen belang
niett naar dit Italiaanse voorbeeld gegrepen moeten worden? De koningin
kreegg daarbij de historische rol toegedicht om de weg vrij te maken voor
eenn nieuw zakenkabinet dat over het parlement heen orde op zaken diende
tee stellen. Treub, Van Dorp en Van Houten hadden zich, zoals we zagen, al
inn die richting geuit.
Zoo bezien leek het Verbond van Actualisten voor het Vaderlandsch Verbondd een alleszins redelijke partner om druk mee uit te oefenen op de kroon
omm tot een dergelijke noodmaatregel over te gaan. De vraag was echter in
hoeverree deze maatregel een tijdelijk karakter mocht hebben. Hoewel de
meerr radicale, fascistische elementen zich uit verzet tegen de fusie al direct
vann het Verbond van Actualisten hadden afgescheiden, bleken ook veel van
dee overgebleven verbondsleden te opteren voor een permanente uitschakelingg van het parlement. Voor hen was het Italiaanse fascisme immers geen
tijdelijkee uitschakeling van het parlement ter wille van de oude elite, maar
eenn revolutionaire, nieuwe staatsleer 'gegrond op de universalistische staatsgedachte,, nl. van den hiërarchisch, integraal georganiseerden, nationalen
autoritairenn Staat'.62
Tochh was dit niet eens het meest klemmende probleem. Belangrijker was s
dee politiek-culturele kloof die beide groeperingen van elkaar scheidde. Het
Verbondd van Actualisten was immers het tegendeel van het elitaire genootschapp van fatsoenlijke intellectuelen dat het Vaderlandsch Verbond was.
Sindss zijn oprichting eind 1922 had dit gezelschap Mussolini-aanbidders
naamm gemaakt als een straatvechterspartij van ruwe bolsters en beroepsquerulantenn die het land trachtten wakker te schudden met ordeverstoringen
enn schreeuwerige pamfletten. In organisatorisch opzicht had het Verbond
vann Actualisten veel weg van een conspiratieve sekte, compleet met vlagvertoon,, uniformen en insignes, geheimzinnige inwijdingsrituelen en zelfs
eenn interne inlichtingendienst. De leiding was in handen van de esoterische
studeerkamergeleerdee K.H.E. de long, de labiele bohémien H.A. Sinclair
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dee Rochemont en Alfred Haighton, een even rijke als zonderlinge rentenierr die zijn tijd doodde met langdurige vakanties in Zuid-Frankrijk, het
opzettenn en laten splijten van allerlei clubjes en met een merkwaardige fascinatiee voor eenbenige vrouwen.*3 In de vorm waarin het optrad, was het
Verbondd van Actualisten kortom bijna de ideaaltypische variant van wat
dee conservatief-liberalen wilden bestrijden, namelijk de moderne, hiërarchischh georganiseerde partijorganisatie die politiek op straat had gebracht.
Hett was alsof men de duivel van de te ver doorgevoerde democratie moest
bestrijdenn met Beëlzebub.
Bijj een groot deel van de leden van het Vaderlandsch Verbond won
hett standsgevoel het van de weerzin tegen de nieuwe democratie. Het ging
hunn veel te ver om hun kritiek op de nieuwe politiek tot uitdrukking te
brengenn door in de openbaarheid de bevelen van een leider op te volgen,
mett vlaggen te zwaaien en insignes te dragen. Meer dan de helft van de
hooguitt driehonderd overgebleven leden van het Vaderlandsch Verbond
besloott de fiisie dan ook niet af te wachten en stapte uit de partij. Onder hen
wass ook Samuel van Houten, die in een brief aan het nieuwe bestuur van de
partijj schreef. 'Wij bestrijden gemeenschappelijke politieke tegenstanders,
dochh in onze wijze van bestrijding en propaganda gaan wij te zeer uiteen
omm in ééne vereeniging te blijven en treden daarom uit de uwe uit.'64
Nett als de meeste andere uitgetredenen sloot Van Houten zich bij de
Vrijheidsbondd aan. In deze nog steeds zeer losse partij trof hij tenminste
nogg de deftige atmosfeer van de oude kiesvereniging, waarbinnen men
vrijblijvendd en in alle beslotenheid kon afgeven op de 'politiek'. En de
onvermoeibaree Van Houten kon er zijn passie voor het ontwerpen van
kiesstelselss kwijt. Zonder dat hij ooit serieus lijkt te zijn genomen, bleef hij
tott aan zijn dood in 1930 het bestuur van de Vrijheidsbond bestoken met
steedss ingewikkelder wordende ontwerpen.65
Hett handjevol leden van het Vaderlandsch Verbond dat niet was opgestapt,, kwam terecht in een geheel ander type partij. Het nieuwe partijbestuurr - de Uitvoerende Raad geheten - het zijn leden kort na de fusie weten
datt de nieuwe partij had gebroken met het 'democratisch individualisme'
vann het oude Vaderlandsch Verbond. Niet alleen kende het nieuwe Vaderlandschh Verbond een degelijke organisatie met een groot aantal afdelingen
inn het land en een eigen ordedienst, bovendien werden op gezag van de
UitvoerendeUitvoerende Raad scholingsavonden georganiseerd die de leden moesten
doordringenn van de nieuwe beginselen. Ter ere van de fusie had de Uitvoerendee Raad ook een nieuw insigne laten ontwerpen, dat de leden geacht
werdenn te dragen: 'een klimmende gouden leeuw op een Nassau-blauw veld,
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omgevenn door wit en oranje kaders, afgewisseld door gouden contouren'
mett daarin de naam van de partij vermeld.66
Allee grote ambities ten spijt zou de partij al spoedig een zieltogend bestaann leiden, dat dankzij enkele diehards nog tot 1932 zou worden gerekt.
Doorr een sterke verbetering van de economische situatie was het gesternte
voorr een nieuwe, 'anti-politieke partij' na 1925 aanmerkelijk ongunstiger
geworden.. Alle bezuinigingspartijen, verkiezingscomités, fascistische bewegingenn en anti-democratische blaadjes verdwenen in deze periode even
snell als ze in de onrustige beginjaren van de nieuwe democratie waren opgekomen.. Enkele optimisten trokken hieruit de conclusie dat de nieuwe democratiee wortel begon te schieten onder de bevolking, maar dit was slechts
schijn.. De weerzin tegen het nieuwe politieke stelsel met zijn algemeen kiesrecht,, evenredige vertegenwoordiging, moeizame coalitievorming en steeds
machtigerr wordende partijorganisaties bleef zeker in conservatief-liberale
kringg als onderstroom sterk aanwezig. Wel leidde de verbetering van de
economischee conjunctuur ertoe dat de vraag op welke wijze hieraan vorm
konn worden gegeven minder urgent werd gevoeld. Aan het eind van de jaren
twintigg stond immers vast dat de wijze waarop Treub, Van Houten en Van
Beresteynn dit hadden gedaan weinig toekomst had.
Ookk zij die zich verzetten tegen de moderne democratie, dienden gebruik
tee maken van de voornaamste plaag die deze moderne democratie ten troon
hadd geheven: de politieke partijorganisatie. Dit probleem zou pas na het
uitbrekenn van de economische crisis eind 1929 weer urgent worden. De
zoektochtt naar een nieuwe 'nationale partij', die zou afrekenen met de
democratiee van 1917, zou veel conservatief-liberalen brengen naar twee
partijenn die in hun stijl en organisatie echter sterk afweken van de deftige
verkiezingscomitéss van de jaren twintig: het Verbond voor Nationaal Herstel
enn de Nationaal-Socialistische Beweging. Deze beide partijen komen in
hoofdstukk 5 aan de orde.
VanVan eminente personen naar sterke mannen
Mett de Economische Bond, het Vaderlandsch Verbond en de verkiezingscomitéss van Van Houten en Van Beresteyn zijn de meest sprekende voorbeeldenn genoemd van partijen waarvoor politiek een zaak van onafhankelijk
opererendee parlementariërs bleef en niet van beginselen en partijorganisaties.. Het is verleidelijk om deze bewegingen te beschouwen als de laatste
stuiptrekkingenn van een verdwijnende vorm van politiek, die was gebaseerdd op een standensamenleving die in het interbellum langzamerhand
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vervaagde.. Na 1917 was de georganiseerde politieke partij immers het uitgangspuntt van politiek geworden. De massademocratie en meer in het algemeenn de wederzijdse beïnvloeding van staat en maatschappij vroegen om
collectievee actie, organisatie en volgzaamheid, niet om non-conformisme,
originaliteitt en individuele autonomie. Het lijkt dan ook logisch dat onafhankelijkk opererende dwarsliggers als de stokoude Van Houten en de
excentriekee Van Beresteyn in deze tijd weinig meer restte dan een plek langs
dee zijlijn van het echte politieke speelveld.
Tochh was de onvrede die deze partijen verwoordden actueler dan ooit.
Mett de invoering van het algemeen kiesrecht was vooral onder de hogere
klassee de angst toegenomen dat de natie voortaan zou worden gedomineerd
doorr 'de onontwikkelde massa', 'de menigte' voor wie politiek vooral het
bevredigenn van eigen verlangens en behoeften was. Alles wat het voorstellingsvermogenn van deze massa te boven ging, dreigde voortaan het onderspitt te delven, zoals het belang van een bloeiende economie of van een sterk
legerr en een hoogstaande cultuur. Deze vrees werd mede gevoed door de
opkomstt van de moderne partijorganisaties. Velen twijfelden of deze partijenn wel in staat waren om de volksverlangens te kanaliseren en tegelijk ook
dee beste vertegenwoordigers te selecteren. Niet alleen zou het deze partijen
ontbrekenn aan de noodzakelijke distantie tot het volk, maar ook aan interne
vrijheid,, die deskundigen nodig hadden om te functioneren.
Doorr de relatief onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordigers
tee herstellen hoopten Treub, Van Houten en Van Beresteyn de gevreesde gevolgenn van de massademocratie te kunnen verzachten. In plaats van 'dragers
vann beginselen' moesten parlementariërs weer 'mannen van vertrouwen'
worden.. Democratie betekende in hun ogen dat het volk de gelegenheid
kreegg om te kiezen uit verschillende eminente personen, die op grond van
hunn deskundigheid in alle vrijheid beslisten wat goed was voor het land.
Verderr dan dat mocht de volksinvloed niet gaan.
Vann Houten en Van Beresteyn trokken dit verlangen naar distantie zo ver
doorr dat zij afzagen van enige mate van campagne of organisatie. Middelen
enn doel waren voor hen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hun aanhang
bleeff daardoor beperkt tot vrijzinnige intellectuelen, industriëlen en officieren,, groepen die in de massademocratie electoraal niet erg interessant
waren.. De Economische Bond daarentegen verbond het oude principe van
dee onafhankelijke volksvertegenwoordiger met een moderne, populistische
campagnee waarin op een meer algemeen verlangen naar daadkrachtige leidingg werd ingespeeld. De eminente volksvertegenwoordiger werd hier de
sterkee 'man van de daad' voor wie politiek te belangrijk was om aan poli-
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ticii over te laten. De Economische Bond speelde daarmee als eerste in op
hett verlangen naar een sterke, daadkrachtige leider die de massa de weg
weess en bijeenhield. Maar hoewel de partij succesvoller was dan die van
Vann Beresteyn en Van Houten kon ook de Economische Bond de gehoopte
doorbraakk niet teweegbrengen.
Voorall de Vrijheidsbond zou in de jaren twintig en dertig pogingen doen
omm aan het zichtbaar gemaakte verlangen naar a-politieke 'mannen van de
daad'' tegemoet te komen, maar erg overtuigend waren deze niet. Daarvoorr ontbrak het de conservatief-liberalen in deze tijd aan charismatische
leidersfigurenn en ook aan ervaring met campaigning. Daarentegen stuitte
dee toenadering van het Vaderlandsch Verbond tot het fascisme op bezwarenn die samenhingen met de politieke stijl van de Nederlandse fascistische
bewegingen.. In de jaren dertig zou Anton Mussert met een meer gekuist
fascismee korte tijd wel succes hebben in conservatief-liberale kring, zoals
inn hoofdstuk 5 zal blijken.
Dee partij die uiteindelijk het meest profiteerde van het verlangen van
veell liberalen naar een sterke man, was ironisch genoeg de ARP, de partij
diee als eerste had gebroken met de oude liberale opvatting van politiek.
Dee antirevolutionaire leider Hendrik Colijn zou zich in de jaren dertig als
dee plaatsvervangende held van conservatief-liberaal Nederland ontpoppen.
Anderss dan Kuyper presenteerde Colijn zich meer als een 'man van vertrouwen'' dan als 'drager van beginselen'. Schijnbaar moeiteloos had deze stoere
mannetjesputterr de antirevolutionaire ideeën op sociaal-economisch gebiedd verlaten ten gunste van een beleid dat zelfs in de meest verstokte
conservatief-liberalee kringen instemming vond. Colijn wist zich zo ook acceptabell te maken bij veel liberalen die zich juist door de opkomst van de
georganiseerdee beginselpartijen steeds sterker van de democratie vervreemd
voelden.677 Door zijn machtige positie in de ooit door Kuyper opgezette antirevolutionairee gemeenschap wist hij zich tegelijk verzekerd van de steun
vann de meeste van zijn geloofsgenoten. Toch waren er ook antirevolutionairenn die vraagtekens zetten bij Colijns rekkelijke interpretatie van de
antirevolutionairee beginselen. Welke betekenis hadden deze beginselen nog
alss ze nauwelijks werden opgevolgd?
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Grotee beginselen en smalle marges
Dee kleine beginselpartijen
Voorr partijen die hun politiek baseren op hooggestemde beginselen, is regeringsdeelnamee een riskante zaak. Hoe groter de woorden, des te hoger zijn
immerss de verwachtingen over de daden die volgen. En des te groter is dus
ookk de teleurstelling over wat feitelijk wordt bereikt. Zoals in hoofdstuk 1
bleek,, had de Antirevolutionaire Partij (ARP) dit reeds in 1901 ondervonden
toenn Abraham Kuyper met de katholieken een coalitie vormde. Door de in
diee jaren toenemende verstrengeling van staat en maatschappij waren de
margess steeds smaller geworden en konden de beginselen ook niet meer
voorr alle praktische kwesties uitsluitsel bieden. Tussen de droom en zijn
verwezenlijkingg bleek een onoverzichtelijk mijnenveld te liggen van overleg
mett belangengroeperingen, ambtelijke nota's en moeizaam totstandgekomenn compromissen. Nadat Kuyper zijn aanhang met grote beloftes en
emotievollee retoriek had gemobiliseerd, diende hij diezelfde aanhang nu
uitt te leggen dat veranderingen alleen in een slakkentempo konden worden
doorgevoerdd en dat politiek ook de kunst van het bereikbare was.
Dee andere grote beginselpartijen die omstreeks 1900 waren gevormd,
dee Christelijk-HistorischeUnie (CHU), de Roomsch-Katholieke Staatspartij
(RKSP)) en de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), zouden hun
aanhangg alle vroeg of laat dezelfde uitleg moeten verschaffen. De CHU die
haarr achterban een 'protestantse natie' had beloofd, diende zich te verantwoordenn voor haar samenwerking met de 'roomschen'. De RKSP op haar
beurtt kreeg na haar sterke verkiezingswinst in 1918 steeds vaker het verwijt
datt zij te weinig haar stempel op het regeringsbeleid durfde te drukken. En
dee SDAP moest haar ongeduldige aanhang steeds voorhouden dat het socialismee alleen langs de weg van parlementaire wetgeving en verkiezingswinst
wass te bereiken en niet door revoluties of massale stakingen.
Dee kloof tussen de hooggestemde beginselen en de emotievolle retoriek
vann de beginjaren enerzijds en deze zakelijke perceptie op politiek als kunst
vann het bereikbare anderzijds maakte deze partijen uiterst gevoelig voor
dee kritiek dat zij hun oorspronkelijke beginselen verloochenden. Waar lag
immerss de grens tussen deze nadruk op praktische 'haalbaarheid' en plat
pragmatisme?? Lag het gebrek aan directe resultaten niet veeleer aan het feit
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datt deze partijen de beginselen te weinig navolgden? Zoals eerder al gezegd,
vormdee deze kritiek op 'beginselverzaking* in 1901 de aanleiding voor het
vertrekk van een aantal antirevolutionairen onder leiding van Andries Popke
Staalman.. Met de door hen opgerichte Christen-Democratische Partij (CDP)
meendenn zij de enige erfgenaam te zijn van de oorspronkelijke antirevolutionairee beginselen, zoals die waren verwoord door de jonge, nog niet
doorr de macht gecorrumpeerde Kuyper. Als zodanig kan zij ook worden
beschouwdd als uitdrukking van wat Daalder 'integralistische strevingen'
noemde,, ofwel het 'pogen tot het zo ongeschonden mogelijk belijden van
eenn zekere dogmatische leer'.1 Onder het districtenstelsel maakten Staalman
enn de zijnen weinig kans, maar na de invoering van de evenredige vertegenwoordigingg kwamen zij met één zetel in de Tweede Kamer. Met de teksten
vann de 'jonge Kuyper' in de hand zouden de christen-democraten - sinds
19266 in de Christelijk-Democratische Unie georganiseerd - de ARP tot 1940
blijvenn achtervolgen.2
Allee grote beginselpartijen kregen in het interbellum te maken met
concurrentenn die zich op dezelfde beginselen baseerden. De CHU en ARP
werdenn - behalve door de progressieve christen-democraten - belaagd door
tweee ultra-orthodoxe partijen, de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij
(HGS)) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De RKSP zag zich
vanaff 1922 bij iedere verkiezing weer geconfronteerd met verschillende
katholiekee dissidenten, waarvan de Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP)
dee enige was die een zetel wist te veroveren. De SDAP bleef na 1918 lange tijd
gevrijwaardd van afsplitsingen tot in 1932 de Onafhankelijke Socialistische
Partijj (OSP) werd opgericht. De VDB en de Vrijheidsbond ten slotte zijn
minderr eenvoudig als beginselpartijen te kwalificeren. Tekenend genoeg
baseerdenn hun concurrenten, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, hun
politiekk vooral op personen en niet op beginselen.3
Omm het ontstaan en optreden van de kleine beginselpartijen nader te
kunnenn duiden zal behalve van het begrip integralisme gebruik worden
gemaaktt van een ander door Daalder gemunt begrip, namelijk sociaal
dissidentismee op levensbeschouwelijke basis.4 Dit verschijnsel hangt zijns
inzienss samen met de overmijdelijke spanningen die zich voordoen in
partijenn die niet op basis van sociaal-economische tegenstellingen maar
opp confessionele basis zijn georganiseerd. Hoewel men één in het geloof is,
deeltt men binnen deze partijen immers niet vanzelfsprekend ook de 'aardse'
belangen.. Ook voor deze bewegingen lijkt de politieke bodem vruchtbaar
tee zijn geweest. Niet alleen kenden de confessionele partijen inderdaad
eenn sociaal gezien zeer heterogene achterban, bovendien hadden sociaal-
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economischee kwesties in het interbellum - en dan vooral in de crisisjaren eenn steeds prominentere plaats op de politieke agenda gekregen.
Daarr kwam nog iets bij. Sterker dan ooit tevoren heerste in het interbellumm de opvatting dat ieder tot een bepaalde 'morele gemeenschap* behoorde,, met een eigen identiteit en een eigen partij. Organisatorisch namen
dezee gemeenschappen in deze periode de vorm aan van wat later 'zuilen'
zijnn gaan heten.5 De grote onderlinge verschillen tussen deze gemeenschappenn in levensbeschouwing, tradities en zelfs taalgebruik leidden ertoe dat
hett uiterst moeilijk was om van de ene naar de andere gemeenschap over
tee stappen. Concreet betekende dit dat gereformeerde arbeiders of katholiekee werkgevers voor een betere behartiging van hun sociaal-economische
belangenn moeilijk terecht konden bij respectievelijk de SDAP of de Vrijheidsbond.. Een keuze voor een actief lidmaatschap van deze partijen was immers
meerr dan een politieke keuze: het betekende in de praktijk vaak dat men
afscheidd nam van de eigen, vertrouwde gemeenschap met haar tradities en
cultuur.. Tegen de achtergrond van deze sterk gesegmenteerde samenleving
lagg het derhalve meer voor de hand dat deze onvrede zich vertaalde in
afsplitsingenn die zich op levensbeschouwelijk gebied op dezelfde beginselenn baseerden als de moederpartij, maar die een ander sociaal-economisch
programmaa nastreefden.
Kortom,, niet alleen door het contrast tussen droom en daad maar ook
doorr de geslotenheid van de Verzuilde' samenleving lijkt het gesternte in
dezee periode gunstig voor allerlei splinters te zijn geweest. In dit hoofdstuk
zall aan de hand van enkele casestudies worden nagegaan welke rol deze
spanningsverschijnselenn hebben gespeeld en op welke wijze daaraan vorm
werdd gegeven. In drie paragrafen zal achtereenvolgens een protestantschristelijke,, een socialistische en een katholieke splinterpartij aan bod komen.. In de afsluitende paragraaf zullen ten slotte de overeenkomsten en
verschillenn tussen deze partijen worden toegelicht.
'Hoor'Hoor Gods Stem!'
DeDe Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 1921-1940
'Watt de SGP betekende voor de ARP, betekende de Hervormde (Gereformeerde)) Staatspartij voor de CHU,' stelt de historicus I. Lipschits in zijn
overzichtswerkk over de protestants-christelijke stroming tot 1940.6 Inderdaadd zijn deze orthodox-protestantse splinters, die beide gedurende het
grootstee deel van het interbellum in de Tweede Kamer vertegenwoordigd
waren,, in veel opzichten vergelijkbare grootheden. Beide partijen werden
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geleidd door een predikant, respectievelijk G.H. Kersten (SGP) en CA. Lingbeekk (HGS), die met een beroep op de bijbel het beleid van de twee grote
protestantsee regeringspartijen bekritiseerden. De CHU en de ARP waren in
hunn ogen afgeweken van de bedoelingen van God door hun praktische
aanvaardingg van de neutrale staat en hun samenwerking met 'Rome', de
erfvijand.. De SGP en HGS maakten door hun fixatie op theologische en
kerkelijkee vraagstukken en door hun weigering concessies te doen op buitenstaanderss vaak een nogal buitenissige indruk. Wat voor niet-ingewijden
overkwamm als een 'theologisch bacchanaal', werd door de ARP en CHU echterr ervaren als 'de Lingbeek- en Kersten-zwepen achter den rug'.7 Met hun
principiëlee betogen en hun compromisloze houding wezen HGS en SGP de
beidee grote protestantse regeringspartijen immers steeds weer op de in deze
jarenn inderdaad groeiende kloof tussen hun beginselen en de praktijk.
Dee aandacht zal in deze paragraaf vooral worden gericht op de HGS,
dee minst bekende van de twee. Nadat allereerst de twee meest in het oog
springendee kenmerken van deze partij zijn belicht - haar anti-papisme en
haarr theocratisch gedachtegoed -, zal aan het einde van de paragraaf worden
verklaardd waarom deze HGS, in tegenstelling tot de SGP, er niet in is geslaagd
eenn duurzame positie in het Nederlandse politieke bestel te veroveren.
DeDe HGS als anti-papistische protestpartij
Naa de SGP, die vanaf 1922 in het parlement was vertegenwoordigd, was de
HGSS in 1925 de tweede ultra-orthodoxe protestantse partij die een zetel in
dee Tweede Kamer verwierf. De partij zou deze zetel tot 1937 behouden. De
HGSS was op 13 oktober 1921 opgericht door verschillende predikanten die
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behoordenn tot de orthodoxe Confessionele Vereeniging binnen de Nederlandsee Hervormde Kerk. In de zomer van 1921 hadden zij zich verzameld
inn een actiecomité dat zich keerde tegen de dreigende opheffing van het
verbodd voor katholieken om boven de grote rivieren openbare processies
tee houden. In protestvergaderingen en brochures riep deze Juni-Beweging,
zoalss deze predikanten hun beweging met gevoel voor historie hadden genoemd,, de CHU en ARP op de dreigende 'verroomsing' van de protestantse
natiee tegen te gaan.8 Het succes van de actie - het desbetreffende wetvoorstel
werdd ingetrokken - sterkte een deel van de Juni-Beweging in de gedachte
datt er behoefte bestond aan een nieuwe partij, 'een Banier' voor de 'nieuwe
geuzen'' die het protestantse karakter van de natie wilden beschermen tegen
hett Roomse gevaar.9
Eenn fel anti-papisme gecombineerd met (en gelegitimeerd door) een opgezwollenn geuzenromantiek zou in de daaropvolgende jaren voor een groot
deell het karakter van de partij bepalen. Zij beschouwde zich uitdrukkelijk
alss erfgenaam van de vele martelaars die meer dan drie eeuwen eerder door
bloeddorstigee inquisiteurs en sinistere jezuïeten tot de brandstapel waren
veroordeeld.. In brochures, in haar weekblad Staat en Kerk en op protestbijeenkomsten,, die ze het liefst belegde rondom katholieke feestelijkheden,
trachttee de HGS het land te manen tot waakzaamheid voor de roomse vijand,, die zijn oude streken nog niet was verleerd- In Staat en Kerk schreef
dee voorzitter van de HGS, dominee H.E. Gravemeijer, over het sluipende
gevaarr 'Rome':
Daarr treedt ze aan, in een wolk van wierookwalmen met plechtig
koorgezangg eischt ze de publieke straat voor zich op, in de hoop
dee lagere volksmassa's, vergroofd en ontaard door de drukke woordenn van betaalde opruiers, verzinnelijkt door het gapende hongeren
naarr bioscoopsensatie en footballmatch, vermaterialiseerd door den
klassenstrijd,, als de rattevanger van Hameln door zoet gefluit achter
haarr processies aan naar haar kathedralen te lokken, den vurigsten
S.D.A,P.-err overtroevend in rijke beloften, straks te betalen uit andermanss zak!10
Enn dat alles gebeurde onder toeziend oog van de ARP en de CHU! De katholiekee reconquista beperkte zich volgens de partij bovendien niet slechts tot
hett kerkelijk terrein, maar manifesteerde zich ook in het bedrijfsleven en in
hethet ambtelijk apparaat. 'Het Protestantsch Nederland wordt langzaam opgekochtt en uitgekocht,' luidde het schreeuwende commentaar bij een artikel
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waarinn de partij met cijfers de 'verroomsing' van het bedrijfsleven probeerde
aann te tonen." De natie, zoals de HGS zich die voorstelde, dreigde kopjeonderr te gaan. 'Holland en Friesland, eens de kop, ze zijn geworden de staart
vann Nederland, dat een nieuwen kop kreeg in Brabant en Limburg.'12 Het
jeugdwerkk van de partij in de organisatie de Jonge Geuzen stond eveneens in
hethet teken van de strijd tegen de roomsen. Door middel van geuzenliederen,
optochtjess in geuzenkleding naar Den Briel en spannende verhalen over de
verbrandingg van martelaars werd de kinderen geleerd 'hoe God Zijn volk
bewaart,, hoe Christus Zijne Kerk in stand houdt'.13 En passant werd bovendienn nog eens aanschouwelijk gemaakt tot welke daden Rome in staat was.
Hett virulente en paranoïde anti-papisme dat de HGS aan de dag legde,
wass in zijn soort wellicht ongekend, het raakte echter wel aan een in brede
kringg nog zeer krachtig levend vijandbeeld. Om dit vijandbeeld te begrijpenn is het van belang op te merken dat de Tachtigjarige Oorlog tot 1940 als
belangrijkste,, centrale metafoor van de vaderlandse geschiedenis gold. Of
menn die onafhankelijkheidsstrijd nu waardeerde als een gevecht voor staatkundigee vrijheid, zoals veel liberalen deden, of als een strijd van een door
Godd uitverkoren volk tegen goddeloze onderdrukkers, zoals in orthodoxprotestantsee kring gewoonte was, in beide gevallen gold het tirannieke
'Rome'' als de vijand. Politieke samenwerking met geprononceerde katholiekenn was daardoor zowel voor liberalen als voor orthodox-protestanten
beladen.. Hoewel de formele achterstelling van het katholieke volksdeel al
geruimee tijd was opgeheven en de katholieken bovendien langzaam tot een
meerr positieve waardering van de Tachtigjarige Oorlog waren gekomen,
bleeff samenwerking met de RKSP toch iets hebben van een heulen met de
geestelijkee nazaten van het Rome van de brandstapels en de inquisitie.14
Dee door Kuyper gepropageerde samenwerking van de orthodox-protestantenn met katholieken vormde dan ook een voortdurende bron van spanningen.. Vóór 1918 waren al verschillende orthodox-protestantse partijtjes
opgerichtt als protest tegen het bondgenootschap met de roomsen. Twee
daarvan,, de Christelijk-Historische Kiezersbond en de Friesche Bond, fuseerdenn in 1908 met de Vrije Antirevolutionairen tot de CHU.15 Maar ook de
CHUU zag zich, zij het met ostentatieve weerzin, genoodzaakt om de coalitie
tee steunen. Vooral na 1918 waren de politieke krachtsverhoudingen immers
zodanigg dat er voor de christelijk-historischen feitelijk geen alternatief bestondd voor samenwerking met de katholieken. Een bondgenootschap met
dee 'goddeloze' socialisten was zeker begin jaren twintig geheel uit den boze,
terwijll de door sommige CHu'ers verdedigde coalitie met liberalen geen
meerderheidd vond.16
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Dee CHU-leiding had in deze jaren dan ook heel wat uit te leggen aan haar
achterban,, die zij voor een deel had gemobiliseerd met anti-papistische
leuzenn en een beroep op protestants-nationalistische gevoelens. Het was
immerss voor iedereen zichtbaar dat het monsterverbond met Rome tot
eenn sterke katholieke machtsontplooiing had geleid. De toename van de
katholiekee macht bleek onder meer uit de dominante rol van de RKSP
binnenn de coalitie, waarin zij in 1918 in de persoon van Ch.J.M. Ruys de
Beerenbrouckvoorr de eerste maal de premier leverde. Zij bleek voorts ook
uitt de betere vertegenwoordiging van katholieken in het openbaar bestuur
enn bedrijfsleven en ten slotte ook uit een groeiend zelfbewustzijn van de
Rooms-Katholiekee Kerk, die zich in toenemende mate in het openbaar
manifesteerde.17 7
Dee CHU voelde het optreden van de HGS met haar compromisloze
anti-papismee en haar beroep op de oude protestantse 'geuzengeest' dan
ookk als hete adem in de nek. Uit vrees voor een uittocht van een deel
vann haar achterban naar de HGS ging de unie zich steeds onbuigzamer
opstellenn tegenover coalitiepartner RKSP. Uiteindelijk culmineerde deze
houdingg van de CHU in de beroemde 'Nacht van Kersten' (10-11 november
1925),, waarin het eerste kabinet-Colijn ten val werd gebracht. Aanleiding
wass een amendement van sGP-leider Kersten, die in zijn anti-papisme
nauwelijkss onderdeed voor de HGS, om de financiering van het Nederlandse
gezantschapp bij het Vaticaan stop te zetten. Het amendement kreeg niet
alleenn steun van de HGS, maar ook van de fracties van de SDAP, Vrijheidsbond
enn de VDB. Deze partijen deelden weliswaar niet de principiële bezwaren
diee de SGP en HGS hadden tegen het gezantschap bij het Vaticaan, maar
doorr het weifelende optreden van de CHU zagen zij in het amendement een
uitgelezenn mogelijkheid om de confessionale coalitie ten val te brengen.
Diee inschatting bleek juist: negen van de elf cHu-parlementariërs besloten
eveneenss het amendement te steunen.18
Inn de kringen van de HGS leidde de val van het kabinet tot de nodige
borstklopperij:: de 'Nacht van Kersten' had volgens de partij de Nacht van
Lingbeekk moeten heten, naar haar enige vertegenwoordiger in de Tweede
Kamer.. Had niet vooral dominee Lingbeek de CHU steeds gedwongen om
kleurr te bekennen? Zeker had het optreden van de HGS invloed gehad,
maarr het zou te veel eer zijn om daaraan de val van het kabinet te wijten.
Veell meer dan voor de HGS was de CHU in deze jaren namelijk bevreesd
voorr de liberalen. Dezen voelden zich in de slag om de grotendeels zwevendee hervormde kiezers ook niet te beroerd om op gezette tijden op
protestants-nationalistischee en anti-papistische gevoelens in te spelen.19 In
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tegenstellingg tot de HGS verbonden de liberalen deze retoriek echter niet
mett een ultra-orthodox protestants program, dat slechts enkelen vermocht
aann te spreken.
DeDe HGS ah theocratische getuigenispartij
Tekenendd voor het theocratisch gedachtegoed van de HGS was het 'program
vann actie' dat de partij kort na haar oprichting presenteerde. Het program
wass opgesteld naar het voorbeeld van de tien geboden. 'Dit Godswoord
eenss tot het Israël van 't Oosten gesproken, willen wij voorhouden aan
Nederland,, het Israël van 't Westen', aldus de toelichting. Ieder gebod werkte
dee partij uit tot een concrete politieke stelling. Zo leidde de partij uit het
achtstee gebod ('gij zult niet stelen') af dat de staat zich in het economisch
levenn terughoudend moest opstellen.20
Essentieell voor het denken in de partij was vooral de interpretatie van
hett eerste gebod: 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.'' De partij zag hierin een aanmaning om niet te buigen 'voor de goden
derr tijd, zij mogen Plutos (geldmacht) heeten, Demos (volkswil) of Ochlos
(proletariaat)'' 'De souvereiniteit rust niet bij de deinende massa,' zo luidde
dee toelichting, 'maar staat bij God, de Eeuwig Onbewogene'.21 De partij
weess derhalve zowel de parlementaire democratie als de neutrale staat af.
Beidee waren producten van een relativistische denkwijze die voorbijging
aann het bestaan van één enkele waarheid, namelijk het woord van God.
Volgenss de HGS diende de overheid dan ook niet de veranderlijke volkswil,
maarr de Heilige Schrift als richtsnoer te nemen voor haar handelen, daarbijj bijgestaan door de Nederlandse Hervormde Kerk, Gezamenlijk dienden
kerkk en overheid het hervormde karakter van de natie te beschermen, zoals
voorgeschrevenn in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Concreett betekende dit volgens de HGS dat de overheid vloeken en overtreding
vann de zondagsrust strafbaar diende te stellen, dat zij de 'valse godsdienst'
(waarmeee de Rooms-Katholieke Kerk werd bedoeld) moest weren en dat zij
slechtss één enkele school mocht erkennen, namelijk een openbare school
opp hervormde grondslag. Ten slotte werd van de overheid ook verwacht dat
zijj zich actief inzette om de hopeloos verdeelde Nederlandse Hervormde
Kerkk weer op het rechte pad te krijgen, dat wil zeggen op het gereformeerde
padd van de zestiende-eeuwse kerkhervormers. Zij moest weer de volkskerk
wordenn die zij in die tijd zou zijn geweest. Om misverstanden over haar bedoelingenn te voorkomen had de HGS de term gereformeerd dan ook tussen
haakjess in de partijnaam opgenomen.22
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Mett dit theocratische program profileerde de HGS zich als de geestelijkee erfgenaam van de ideeën van Ph.J. Hoedemaker (1839-1910). Deze
theoloogg vertolkte rond de eeuwwisseling de bezwaren die veel orthodoxprotestantenn hadden tegen Abraham Kuyper. Kuyper had volgens Hoedemakerr de eenheid van het protestantse vaderland op het spel gezet door zich
enerzijdss af te scheiden van de Nederlandse Hervormde Kerk (de doleantie
vann 1886) en anderzijds een scheidslijn tussen gelovigen en ongelovigen (de
antithese)) in de politiek in te voeren, waarbij hij de katholieken wel en de
vrijzinnig-protestantsee liberale stroming niet tot de gelovigen rekende. Een
dergelijkee keuze was vanuit strategisch oogpunt wellicht verstandig geweest,
maarr volgens Hoedemaker had Kuyper hiermee wel de universaliteit van
dee orthodox-protestantse belijdenis gerelativeerd. In plaats van de Nederlandsee Hervormde Kerk weer op het juiste, rechtzinnige pad te brengen had
dee antirevolutionaire leider haar immers verlaten en in plaats van de overheidd aan Gods woord te binden had hij feitelijk haar neutraliteit aanvaard.
Zoo was volgens Hoedemaker het oorspronkelijke beginsel om 'heel de Kerk
enn heel het Volk' op het juiste spoor te brengen geofferd op het altaar van
hethet politiek winstbejag.23

Afb.Afb. 2. Verkiezingspamflet van de HGS
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Dee ideeën van Hoedemaker waren onder meer invloedrijk binnen de in
18988 opgerichte Friesche Bond, een van de drie bloedgroepen van de CHU.
InIn navolging van Hoedemaker hekelde deze bond een politiek waarin de
nadrukk lag op het veroveren van macht binnen de neutrale staat. De macht
vann het stemmental kon in de ogen van de Friesche Bonders nooit opwegen
tegenn de macht van Gods waarheid. Zij zagen hun taak dan ook niet in het
behalenn van concrete resultaten, maar in het propageren (of getuigen) van
dezee eeuwige waarheid.24 Deze opvatting van politiek maakte de Friesche
Bondd tot een ongemakkelijke partner in het losse samenwerkingsverband
datt in 1908 onder de naam CHU was opgericht. De CHU had onder invloed
vann de Friesche Bond weliswaar enige op Hoedemakers gedachtegoed geinspireerdee passages in haar programma opgenomen, maar de leiding van
'' de unie was nuchter genoeg om te beseffen dat zij met een al te strikte
interpretatiee van het program dee weg naar het isolement zou inslaan. Vooral
vanaff 1918, toen de CHU voor de eerste maal regeringsverantwoordelijkheid
hadd aanvaard, kregen de meer rekkelijken in de partij de overhand boven
dee meer precieze Friesche Bonders.
Mett haar theocratische program slaagde de HGS erin een deel van de
Frieschee Bond uit de CHU los te weken. Voor het merendeel waren dit predikanten:: de HGS was in de letterlijke zin van het woord een domineespartij.
Dee electorale uitstraling van de HGS lijkt voor een groot deel bepaald te
zijnn door de macht die deze predikanten over hun gemeente hadden.25 In
19222 bleek deze macht nog onvoldoende om de HGS bij de dat jaar gehoudenn verkiezingen voor de Tweede Kamer aan een zetel te helpen. Bij
dee daaropvolgende verkiezingen in 1925 lukte het de partij echter wel om
haarr lijsttrekker Lingbeek naar het Binnenhof af te vaardigen. Haar aandeel
vann ongeveer één procent van de stemmen zou tot 1933 vrij stabiel büjven,
evenalss het ledental dat rond de duizend zweefde.26
Tekenendd voor haar Hoedemakeriaanse visie op politiek was de nonchalancee waarmee de HGS dit toch geringe electorale succes beoordeelde.
Haarr doel was niet, zo herhaalde zij keer op keer, om een 'klaterend effect
bijj de stembus' te behalen of om de belangen van de achterban te behartigen,, zij streefde er slechts naar om de 'autoriteit van Gods woord' ook in
hett parlement te laten weerklinken.27 Zonder een vleugje bescheidenheid
off ironie vertaalde men de afkorting HGS ook wel met Hoor Gods Stem.
Dee HGS beschouwde zich dan ook niet als een 'partij, naast en tegenover
velee andere partijen', maar veeleer als 'een kring, een groep van getuigen
doorr 's Heeren geest bij elkander gedreven om het Hoor Gods Stem te doen
klinken'' of zelfs 'een beweging, die, zoals achteraf wel blijken zal, in de
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diepstee grond der zaak, naar oorsprong en doel, haar stuwkracht ontleent
aann de Toekomst van Jezus Christus'.2*
Dee moeilijk te vatten beschouwingen van de HGS kunnen slechts begrepenn worden tegen de achtergrond van een diepgeworteld geloof in de macht
vann Gods hand. Had Hij niet het volk van Israël naar huis geleid? En had Hij
niett ook Nederland, het Israël van het westen, verlost van de roomse onderdrukkers?? Wilde Gods genegenheid zich openbaren, dan diende echter het
volkk naar Zijn wetten te leven en diende de staat naar Zijn wens ingericht
tee zijn. Voor haar praktische handelen betekende dit dat de HGS zich distantieerdee van de politiek zoals men die waarnam met al haar 'partijgedoe'
enn 'valsche leuzen'. Haar taak zag zij in het 'belijden in eigen kring en in het
openbaarr dat ons volk gezondigd heeft [...] en dat alleen in terugkeer tot
Godd en Zijnen Christus waarachtig herstel voor land en volk, voor Staat en
Kerkk gelegen is'.29 Met haar optreden wilde zij echter niet alleen de enige
juistee weg tonen, ook zag ze het als haar plicht de natie te waarschuwen voor
Godss toorn. De in HGS-kringen populaire predikant H.O. Roscam Abbing
donderpreektee tot het volk 'AUe kerkelijke en politieke actie tegen de door
Godd aangegeven lijn, is tot mislukking gedoemd. Wordt naar woorden niet
geluisterd,, DAN GAAT DE HEERE SPREKEN DOOR DADEN. Hard tegen hard!'30
DeDe teloorgang van de HGS
Hett uitbreken van de economische crisis rond 1930 was volgens HGs'ers een
tekenn dat God Zijn gram haalde op een volk dat zich van Zijn wensen niets
aantrok.. Met verwijzingen naar de zeven plagen en andere in de bijbel beschrevenn staaltjes van goddelijk ingrijpen diende Nederland voorbereid te
wordenn op wat de Heere verder nog aan represaillemaatregelen op Zijn repertoiree had.31 De jaren dertig zouden voor de HGS zelf echter ook rampzalig
blijkenn te zijn. Niet alleen kampte ze met steeds groter wordende financiële
problemen,, ook kwam ze steeds geïsoleerder te staan, raakte ze verscheurd
doorr interne conflicten en verloor ze tot overmaat van ramp een groot deel
vann haar aanhang.32 Bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 1935 en bij
dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1937 raakte ze haar zetels kwijt. Aan de
verkiezingenn voor de Provinciale Staten van 1939 nam de partij nog maar in
enkelee provincies deel: het leverde haar (landelijk gezien) nog slechts 0,27%
vann de stemmen op.33
Terr verklaring van deze dramatische teloorgang moet op een aantal
ontwikkelingenn worden gewezen. Allereerst was de partij zoals gezegd in
toenemendee mate in een isolement beland. Niet alleen kreeg zij steeds
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minderr aandacht in de pers, ook in de Tweede Kamer werd Lingbeek
genegeerd.. Al eind jaren twintig hadden verschillende prominente CHUenn ARP-kamerleden in het openbaar aangekondigd niet langer meer met
Lingbeekk te discussiëren.*4 Deze gedragslijn, die in de daaropvolgende jaren
dominantt bleef, volgde op een periode waarin zowel antirevolutionairen als
christelijk-historischenn veel energie hadden besteed aan de bestrijding van
dee HGS. Zij legenden daarbij de nadruk niet zozeer op het felle anti-papisme
vann de partij, dat immers ook in eigen kring wel enige instemming vond,
maarr veel meer op haar theocratisch program en op haar weinig praktische
politiekee methoden.35 Men kon niet slechts fraaie beginselen verkondigen
zonderr dat daarbij vermeld werd hoe dit te bereiken, zo luidde de kritiek
steeds.. Politiek, zo legde CHu-voorman De Savornin Lohman de HGS nog
eenss uit, was immers toch vooral de kunst van het bereikbare.36 Bovendien,
watt voor een land zou Nederland volgens de HGS moeten worden? Een land
waarinn de staat in nauwe samenwerking met de kerk een soort geloofsdwang
zouu uitoefenen, waarin voor slechts één geloof plaats zou zijn? Was dit
niett precies die Roomse dwingelandij waartegen de oude geuzen hadden
gestreden? ?
Ditt waren krachtige argumenten die de aantrekkingskracht van de HGS,
diee ze als anti-papistische protestpartij in CHU-kringen in potentie zeker
had,, sterk zullen hebben beknot. Aan dergelijke discussies met de HGS
kleefdee echter ook een risico. Door de nadruk zo sterk te leggen op de
praktischee onbruikbaarheid van het HGS-program stelden CHU en ARP zich
immerss ook bloot voor kritiek op hun eigen meegaandheid met de goden
vann de tijd. Als politiek voor hen vooral de kunst van het bereikbare was
geworden,, welke betekenis hadden hun beginselen dan nog? Een dergelijk
debatt over 'beginselverzaking' was koren op de molen van een retorisch
begaafdd debater als Lingbeek. Aan de hand van citaten uit de bijbel, maar
ookk uit de werken van de heroïsche protestantse voorlieden als Groen van
Prinsterer,, Hoedemaker en zelfs Kuyper kon Lingbeek immers makkelijk
aantonenn dat de koers van de beide protestantse regeringspartijen in tegenspraakk was met hun oorspronkelijke beginselen.37
Voorr de CHU en ARP waren het discussies die niet te winnen vielen. Ieder
bijbelcitaatt waarmee ze het eigen gelijk trachtten te halen, was immers wel
weerr met een ander te pareren, iedere aanhaling van Groen van Prinsterer
konn moeiteloos door een schijnbaar tegengestelde passage van zijn hand
onderuitt worden gehaald. Bovendien was het voor zowel CHU als ARP de
vraagg welk belang zij bij zulke discussiess hadden. Met uiteenzettingen over
Godss houding tegenover het compromis of de diepere betekenis achter ar-
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tikell 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis kon men wellicht Lingbeek
enn Kersten enige vliegen afvangen, maar in electoraal opzicht was de achterbann van deze predikanten niet erg interessant. In zover de CHU en de
ARPP probeerden hun aanhang uit te breiden, dan deden zij dat door zich te
richtenn op de grote groep minder rechtzinnige protestantse kiezers. Deze
groepp voelde zich meer aangesproken door een nationalistisch en gematigd
protestantss program waarin oranjegezindheid, daadkracht en een sterke
hangg naar orde en gezag centraal stonden dan door allerlei theologische
haarkloverijen. .
Dergelijkee motieven verklaren waarom zowel de CHU als de ARP vanaf
hett eind van de jaren twintig de HGS in toenemende mate gingen negeren:
hett sop was de kool niet waard. 'Slechts zij nog vermeld,' zo schreef De
NederlanderNederlander op 17 november 1926 na weer een donderpreek van Lingbeek
inn de Tweede Kamer, 'dat de heer Lingbeek zich vermeit in een parlementaire
sfeer,, beneden het peil van behoorlijkheid.'3*
Hett isolement waarin de HGS vanaf eind jaren twintig terechtkwam,
stondd aan de basis van veel van de overige rampspoed waarmee de partij in
dee daaropvolgende jaren te maken kreeg. De geldkraan, die nooit overvloedigg had opengestaan, ging langzaam dicht, Lingbeek werd verweten zich te
weinigg te profileren en in het partijblad Staat en Kerk werd in toenemende
matee geklaagd over discriminatie van HGs'ers in de politiek maar ook op de
arbeidsmarkt.399 Het waren allemaal onmiskenbare tekenen van een partij
inn verval. Tegen die achtergrond van frustratie, isolement en verval zou een
tweedee ontwikkeling eveneens sterke invloed hebben op de teloorgang van
dee partij, namelijk de opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging
(NSB). .

Daarbijj is enige voorzichtigheid evenwel niet overbodig. Weliswaar vond
dee electorale neergang van de HGS gelijktijdig plaats met de landelijke doorbraakk van de NSB, maar tegelijk ontbreekt het aan cijfers die de precieze
wisselwerkingg tussen beide partijen kunnen aangeven.40 Zeker is wel dat
dee HGS zich vanaf 1935 ernstige zorgen begon te maken over de aantrekkingskrachtt die de NSB op de eigen achterban uitoefende.41 Vooral nadat
L.C.W.. Ekering, in 1933 nog tweede op de kandidatenlijst van de partij,
naarr de NSB was overgestapt, zag de partij in dat zij haar pijlen niet langer
slechtss op de duivelse drie-eenheid Rome, CHU en ARP kon richten. De
bestrijdingg van de NSB kostte de partij echter zichtbaar veel moeite. In Staat
enen Kerk was dan ook verschillende malen met een zekere welwillendheid
overr de opkomst van het nationaal-socialisme geschreven. Die welwillendheidd was deels ingegeven door een gevoel van lotsverbondenheid met een
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bewegingg die net als de HGS ondanks haar nationale gevoelens door de
perfidee partijpolitiek in het defensief was gedreven. Belangrijker was echter
datdat in HGs-kringen een zekere hoop bestond dat Musserts beweging een
bondgenoott kon zijn in de strijd voor een hervormde staat op theocratischee grondslag.42 Natuurlijk diende de NSB dan wel 'gekerstend' te worden:
hett nationaal-socialistische gedweep met een sterke man beschouwde de
HGSS als een miskenning van het menselijk onvermogen ten aanzien van
God.. Zeker in de begintijd van de NSB waren er echter voldoende signalenn dat deze nieuwe beweging open stond voor het theocratisch ideaal van
dee HGS.
Alss zo'n signaal konden bijvoorbeeld de publicaties van W.Th. Boissevain
(1880-1945)) worden opgevat. Deze predikant, die evenals de meeste HGs'ers
uitt de Confessionele Vereeniging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk
afkomstigg was, trachtte in zijn boeken aan te tonen dat Hoedemakers idealen
vann een ongedeelde hervormde natie onder leidingvan een hervormde staat
enn een hervormde volkskerk in feite overeenkwamen met de idealen die
dee NSB zou nastreven.43 Dergelijke publicaties maakten de NSB voor een
deell van het HGS-electoraat natuurlijk tot een aantrekkelijke optie, die in
tegenstellingg tot de wegkwijnende HGS wél toekomst leek te hebben. Op het
momentt dat de HGS met haar weinig overtuigende bestrijding van de NSB
begon,, was een aanzienlijk deel van haar aanhang vermoedelijk dan ook
reedss in de handen van Mussert gevallen.
Alss derde belangrijke ontwikkeling die de teloorgang van de HGS helpt
verklaren,, dient ten slotte gewezen te worden op de in de jaren dertig veel
pregnanteree rol van sociaal-economische vraagstukken in de politiek. Er
wass in deze jaren minder ruimte voor allerlei beginseldiscussies omdat de
economischee crisis moest worden bestreden. Dit was niet een terrein waarop
dee HGS zich thuis voelde. Sociaal-economische vraagstukken waren in haar
visiee te herleiden tot theologische vraagstukken en als zodanig waren ze van
weinigg belang binnen het politieke optreden van de partij. Haar oplossing
voorr de economische neergang was dan ook eenvoudig: het volk diende
weerr te leven naar Gods wetten. Dergelijke bijdragen aan de kamerdebatten
leiddenn zeker in de context van de hoge nood van de jaren dertig slechts tot
'allerr oprechte en veler zichtbare pijnlijke verbazing', zoals de parlementair
redacteurr van De Telegraaf optekende.44
Mett dergelijke pleidooien stond de HGS overigens niet alleen. Ook de
SGPP meende dat bekering de enige adequate manier was om de crisis te
bestrijden.. Bij de staatkundig-gereformeerden gingen dergelijke aanmaningenn zeker in de jaren dertig echter gepaard met een bij vlagen uiterst
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emotionelee behartiging van de belangen van haar achterban van vissers en
boeren.. Dezen waren volgens de partij het meest gebaat bij een sterker protectionisme,, een verlaging van de sociale lasten en een sterke inkrimping
vann het ambtenarenkorps. Het verzet tegen het regeringsbeleid was in de
jarenn dertig soms dermate fel dat de partij, volgens de historicus Fieret, 'de
grenzenn van het opzeggen van gehoorzaamheid dicht naderde'. Veel meer
dann als getuigenispartij functioneerde de SGP volgens hem in deze jaren dan
ookk als protestpartij.45
Ditt wijst op een belangrijk verschil tussen deze beide partijen, die in
hunn anti-papisme en hun theocratische opvattingen zo'n sterke gelijkenis
vertonen.. Overzien we het ontstaan en optreden van de HGS, dan kunnen
wee deze partij zonder veel voorbehoud als een integralistische afsplitsing
vann de CHU beschouwen. De in 1918 opgerichte SGP echter was niet zozeer
eenn afsplitsing van de ARP of CHU, maar veeleer een 'nieuwe' beweging
mett 'nieuwe' mensen en een 'nieuwe' achterban. Deze achterban bestond
uitt een groep die zich tot dan toe grotendeels afzijdig had gehouden van
dee politiek, namelijk de bevindelijk gereformeerde kerkgenootschappen en
stromingenn die vooral op het geïsoleerde Zeeuwse en Veluwse platteland
hunn aanhang vonden. De vorming van de partij kan dan ook beschouwd
wordenn als reactie van deze 'politicophobe' groepen op een steeds sterker
wordendee overheid, die met nieuwe bepalingen, zoals de vaccinatieplicht,
dee verplichte sociale verzekeringen, het vrouwenkiesrecht en de stemplicht,
hunn leefsfeer begon binnen te dringen.
Ditt verschil in ontstaansgeschiedenis verklaart voor een belangrijk deel
dee verschillen die tussen beide partijen bestonden. In tegenstelling tot de
SGPP had de HGS geen achterban met welomschreven sociaal-economische
belangen:: haar afkeer van overheidsingrijpen was dan ook voornamelijk
doorr religieuze motieven ingegeven. Het anti-etatisme van de SGP was echterr niet slechts religieus gemotiveerd, maar kwam tevens voort uit haar taak
dee belangen van haar achterban op het landelijke politieke toneel te behartigen.. Door de combinatie van theocratische beginselen en representatie
vann belangen wist de SGP zich in de daaropvolgende jaren een positie te
verwervenn als kern van een gemeenschap, die in organisatorisch opzicht
veell trekken vertoonde van een aparte mini-zuil. Als een 'tweede Kuyper'
verdeeldee SGP-leider Kersten zijn aandacht tussen politiek, journalistiek,
kerkk en onderwijs.46 De HGS daarentegen bleef een tamelijk zwak georganiseerdd genootschap van predikanten zonder een uitgebreid netwerk aan
organisaties.. Met haar afkeer van te strakke organisatie en van de hokjesenn schotjesgeest was de HGS zo in veel opzichten een kleine CHU.
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Tekenendd voor dit verschil tussen SGP en HGS is dat de staatkundiggereformeerdenn veel minder te lijden hadden onder de opkomst van de
NSB:: het lichte verlies dat de SGP in deze jaren leed, kwam vooral op conto
vann het optreden van de Christelijk Nationale Actie (CNA), die in 1937 0,5 %
vann de stemmen kreeg. Deze afsplitsing was in 1935 door Hugo Visscher
opgerichtt uit onvrede over de positie van de leden van de Gereformeerde
Bondd binnen de ARP.47 Opvallend in dit verband is ook de Werdegang van
SGPP en HGS na de Tweede Wereldoorlog. De overgebleven kernen van de HGS
vormdenn in 1946 samen met enkele CHU-dissidenten de Protestantse Unie.
Mett een programma waarin behalve Hoedemakeriaanse idealen nu ook
sociaal-economischee standpunten waren opgenomen, trachtte deze Protestantsee Unie lering te trekken uit de fouten van de HGS. Het bleek vergeefse
moeite.. Nadat de Protestantse Unie er bij de Tweede-Kamerverkiezingen
vann 1946 niet in was geslaagd een zetel te veroveren, besloot zij voortaan als
'studieclub'' aandacht te vragen voor de theocratische beginselen van Hoedemaker.. Daarnaast deed de Protestantse Unie begin jaren vijftig vergeefse
pogingenn om sommige van haar leden op de CHU-kandidatenlijst geplaatst
tee krijgen. De CHU bleek echter niet van zins deze scherpslijpers in huis te
halen.. Zonder vaak opgemerkt te worden wist de Protestantse Unie dankzij
eenn kleine groep getrouwen haar bestaan nog tot ver in de jaren tachtig te
rekken.48 8
Dee SGP daarentegen kon na 1945 betrekkelijk ongestoord de draad weer
oppakken.. De welgezindheid die Kersten tegenover de Duitse bezetter had
tentoongespreid,, leidde weliswaar tot interne spanningen, maar opvallend
genoegg was de partij inmiddels zodanig vast geworteld dat zij de deconfiture
vann haar grote leider zonder noemenswaardig verlies van leden of stemmers
heeftt doorstaan.49 Met haar rotsvaste beginselen en stabiele electoraat (rond
dee 2 % van de stemmen) is zij tot op de dag van vandaag de meest stabiele
factorr in de door splitsingen en fusies gekenmerkte geschiedenis van partijpolitiekk Nederland.
'Een'Een bende losgeslagen sociaal-democraten'
DeDe Onafhankelijke Socialistische Partij 1932-1935
Hett socialisme lijkt voor integralistische afsplitsingen een gunstige voedingsbodemm te bieden. Met een verwijzing naar het marxistische vocabulaire
zouu men immers kunnen zeggen dat de spanning tussen de hooggestemde
beginselenn en de taaie praktijk de 'motor' van de geschiedenis van het socialismee is geweest. De weg vanaf zijn ontstaan als utopisch droombeeld in de
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negentiendee eeuw tot een van de dragers van de liberaal-kapitalistische staat
inn de twintigste eeuw lijkt achteraf bezien immers een dialectisch proces van
aanpassingg aan en beïnvloeding van de werkelijkheid. Deze aanpassing en
beïnvloedingg golden zowel de ideologie als de vorm waarin deze werd gepresenteerd.. Het rauwe, revolutionaire socialisme van de negentiende eeuw
Verburgerlijkte11 tot de reformistische sociaal-democratie van de SDAP, maar
tegelijkk ook droeg de politieke omgeving steeds sterker de sporen van de
socialistischee organisatiewijze en slogans.
Hoee moeizaam deze ontwikkeling verliep, bleek in november 1918 toen
dee SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra in een vlaag van overmoed namens
dee arbeidersklasse de macht opeiste. De oproep tot revolutie vond echter
nauwelijkss gehoor, ook niet onder de sociaal-democraten. Troelstra werd
naa 1918 op een zijspoor gezet en de SDAP verklaarde op een partijcongres
vann 1919 nog eens nadrukkelijk dat zij slechts langs democratische weg de
klasselozee maatschappij wilde bereiken. De revolutiepoging had echter het
wantrouwenn tegenover de socialisten sterk aangewakkerd.
Ondankss dit ongelukkige begin geldt het interbellum als de periode
waarinn de 'ingroef van de SDAP in de Nederlandse samenleving zijn beslag
kreeg.. In de jaren dertig bevrijdde de partij zich definitief van oude dogma's
alss de klassenstrijd, de socialisatie der productiemiddelen en het republikanisme,, waarop zij als beloning in 1939 voor de eerste maal aan een regering
mochtt deelnemen.
Achteraff bezien heeft de SDAP dit hele proces zonder grote kleerscheurenn doorstaan. In vergelijking met de overige grote partijen hebben de
sociaal-democratenn in het interbellum verder weinig te kampen gehad met
afscheidingen.. De verklaring hiervoor ligt voor de hand: de twee grote
scheuringenn binnen het socialisme hadden reeds vóór 1918 plaatsgehad:
allereerstt in 1894 binnen de SDB van Domela Nieuwenhuis tussen antiparlementairenn en parlementairen, en vervolgens in 1909 met het royement
vann de orthodox-marxistische Tribunisten, die later de CPH oprichtten. De
voornaamstee critici van het proces van ingroei waren derhalve reeds voor
19188 uit de partij verdwenen. Op betrekkelijk grote afstand van de SDAP zoudenn zowel de CPH als de restanten van de 'oude beweging' in de jaren twintig
enn dertig een eigen politiek voeren en ook een eigen politieke gemeenschap
vormen. .
Dee navelstreng die de SDAP met zowel de oude moederbeweging als met
haarr communistische kind verbond, was in organisatorisch opzicht dan
well doorgeknipt, in ideologisch en zeker in emotioneel opzicht was zij dat
zekerr nog niet. Hoewel de SDAP zich in de praktijk meer en meer toelegde
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opp haar parlementaire hervormingsarbeid, bleven marxistische dogma's als
dee klassenstrijd en de komst van de heilstaat zowel in haar programma
alss in de verkiezingsretoriek zeker tot in de jaren dertig prominent aanwezig.. Daarnaast was ook na Troelstra's revolutiepoging in 1918 het vraagstuk
off en wanneer revolutionair optreden was geoorloofd, allesbehalve opgelost. .
OokOok na de eerdere scheuringen bleef het contrast tussen de praktijk
vann aanpassing aan het politieke bestel en de marxistische theorie van
klassenstrijdd en revolutie voor interne spanningen zorgen. Het contrast
tussenn beginsel en praktijk stond dan ook aan de basis van de enige echte
afsplitsingg van de SDAP in deze jaren, de Onafhankelijke Socialistische Partij
(OSP),, de in 1932 opgerichte partij die zich bewoog in de schemerzone tussen
communismee en sociaal-democratie.50
LinkseLinkse oppositie in de SDAP
Dee voorgeschiedenis van de OSP valt samen met de geschiedenis van een
kleinee groep dwarsliggers die vanaf eind jaren twintig in de SDAP actief
wass en die over het algemeen als de 'linkse oppositie' wordt aangeduid.
Dee belangrijkste woordvoerders van deze opposanten, die vanaf 1928 het
bladd De Socialist uitgaven, waren drie betrekkelijk jonge buitenstaanders
inn de SDAP, de vakbondsbestuurders Piet Schmidt en Edo Fimmen en de
voormaligee communist Jacques de Kadt. In een later stadium zou ook de
oudee Franc van der Goes, een van de oprichters van de SDAP, zich bij de
linksee oppositie aansluiten.

Anarchistenn / anarcho-syndicalisten
Rapaillee Partij

1918 8
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1926 6
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1882 2
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Cr-Cr1932 2
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1894 4

SchemaSchema 3. Socialistische en communistische partijen tot 1940
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Dee term linkse oppositie wijst hier niet zozeer op een afzonderlijke linkse
opvattingg over het doel van de politiek - dat was net als voor de 'rechtse'
socialistenn de vestiging van de klasseloze maatschappij -, maar meer op
eenn visie over de wijze waarop die politiek gevoerd moest worden. Waar
dee SDAP-leiding in de jaren twintig koos voor een reformistische weg naar
hett socialisme, waarbij verkiezingswinst en parlementaire wetgeving als
voornaamstee middelen golden, zagen de opposanten in een socialistische
omwentelingg naar marxistisch schema de aangewezen route. Dit betekende
niett dat zij iedere parlementaire hervormingsarbeid als overbodig of schadelijkk beschouwden, maar wel dat de eerste prioriteit van de SDAP moest zijn
omm de massa voor te bereiden op de revolutie, die volgens het marxistische
schemaa op handen was. Hield de partij daarentegen vast aan haar zuiver parlementairee reformistische koers, dan onderscheidde zij zich in weinig meer
vann een gewone, burgerlijke partij, die zonder het liberaal-kapitalistische
systeemm als zodanig aan te tasten de materiële belangen van de arbeiders
trachttee te verbeteren. Als verburgerlijkte partij zou zij machteloos staan op
hett moment dat de grote Kladderadatsch zich aandiende.51
Dee vrees die hier werd uitgesproken voor een verregaande verburgerlijkingg van de SDAP, had behalve deze op marxistische inzichten gestoelde
politiek-ideologischee component ook een sociaal-culturele component Het
wass de vrees dat de SDAP ten prooi was gevallen aan oligarchisering, een
process dat de politiek filosoof Robert Michels in een in die tijd geruchtmakendee studie als kenmerkend voor vooral de sociaal-democratische partijen
beschouwde.522 In de kern kwam deze analyse erop neer dat de sociaaldemocratischee partijen na een eerste periode vol geestdrift en idealisme
verstijfden,, omdat de oprichters in toenemende mate de uitbreiding van
dee partijorganisatie en de verovering van macht tegen iedere prijs als doel
gingenn beschouwen. Inderdaad was er niet veel fantasie voor nodig om deze
theoriee op de SDAP toe te kunnen passen. De leiding van de partij was in de
jarenn twintig stevig in handen van een kleine groep oudere heren die, op een
enkelee uitzondering na, al vanaf de oprichting in 1894 een vooraanstaande
roll in de partij speelden. De bij zijn aanstelling als fractievoorzitter in 1925
488 jaar oude J.W. Albarda was op dat moment veruit het jongste lid van
dezee partijelite.
Hoewell ook zij beseften dat tussen de oorspronkelijke beginselen en de
reformistischee praktijk een diepe kloof lag, gingen de 'oude olifanten' theoretischee debatten zoveel mogelijk uit de weg: de ideologische ruzies en de
daaropvolgendee scheuring in 1909 lagen hen nog vers in het geheugen. Hun
aandachtt ging dan ook vooral uit naar verbetering van de machtspositie van
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dee SDAP en naar de versteviging van de organisatie van de rode familie. Zo
ontstondd in de jaren twintig een netwerk van verenigingen en organisaties
rondomm de partij die niet direct politiek van aard waren, maar die de achterbann wel een gevoel van geborgenheid gaven. In de afdelingen van de partij
viell daarentegen weinig meer te beleven. De verkiezingscampagnes en de
kandidaatstellingg werden na invoering van de evenredige vertegenwoordigingg immers in toenemende mate een zaak van de centrale partijorganisatie,
terwijll na de invoering van het algemeen kiesrecht de hoogtijdagen van de
demonstratiess ook voorbij leken.53
Datt het grote elan enigszins was verdwenen, dat er zo weinig werd gedebatteerdd en dat voor jongeren weinig carrièremogelijkheden in het verschiet
lagen,, was voor de partijleiding noch voor de overgrote meerderheid van
dee leden aanleiding voor grote zorg. De partij drukte toch in verschillende
stedenn een steeds steviger stempel op het gemeentebeleid? Deze weinig
ambitieuze,, wat in zich zelf gekeerde houding was voor temperamentvolle
marxistenn als Edo Fimmen, Piet Schmidt en Jacques de Kadt echter het
bewijss dat de SDAP zowel in politiek als mentaal opzicht aan het Verburgerlijken'' was. Socialistische politiek diende op te roepen tot strijdvaardigheid
enn tot een solidariteit die niet bij Zevenaar mocht halt houden. De strijd
vann de arbeidersbeweging tegen het kapitalisme was toch immers vooral
eenn internationale strijd? De problemen van de Duitse en Russische arbeidersbeweging,, maar ook van de Indische strijders tegen het imperialisme
diendenn derhalve ook de problemen van de Nederlandse arbeider te zijn.
Zowell Schmidt als Fimmen bewoog zich dan ook voornamelijk in de internationalee arbeidersbeweging, waarbij zij zich niet stoorden aan de in eigen
landd zo strak getrokken grens tussen communisten en sociaal-democraten.
Beidenn waren in eerste instantie activisten, voor wie de voorbereiding van de
arbeiderss op de aanstaande revolutie van meer belang was dan theoretische
geschillen.54 4
Ditt gold niet voor de meer reflectieve De Kadt. Politiek was voor deze
genialee autodidact vooral een intellectuele discipline, waarvoor nuchter
analytischh vermogen en distantie vereist waren. Als aanhanger van de leninistischee voorhoedetheorie meende hij dat de revolutie alleen kon slagen
alss zij werd geleid door een kleine elite van intellectuelen, die in staat was
tee abstraheren van de directe verlangens en emoties van de arbeidersmassa.
Terwijll Fimmen en vooral Schmidt het liefst op de barricades of achter het
spreekgestoeltee stonden, voelde De Kadt zich dan ook meer thuis in zijn
studeerkamerr of op de discussieweekends die de linkse oppositie vanaf 1928
organiseerde.. Met de eveneens meer studieuze Van der Goes besprak hij
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daarr de werken van bekende en minder bekende socialistische theoretici. In
zijnn herinneringen schrijft hij: 'Met Van der Goes had ik een lang gesprek
overr de "democratie" waarbij hij zijn instemming met de opvattingen van
Maxx Adler gaf, terwijl ik hem wees op de tegenwerpingen die zowel Cunow
alss Kautsky - die het overigens met elkaar oneens waren - tegen Max Adler
haddenn gemaakt. Hij bleek noch het oudere boek van Cunow over het Historischh Materialisme te kennen, noch het pas verschenen boek van Kautsky,
watt me wel verwonderde.'55
Tott veel meer dan het organiseren van besloten discussieweekends voor
linksee socialisten en de uitgave van het blad De Socialist leek dit groepje
aanvankelijkk niet in staat. De meeste SDAP-leden deelden De Kadts fascinatie
voorr theoretische haarkloverijen, noch Schmidts belangstelling voor de
onafhankelijkheidsstrijdd in Nederlands-Indië. Voor de partijleiding viel er
dann ook weinig gevaar te duchten van deze kleine groep. Zonder verder veel
achtt te slaan op hun kritiek, het het partijbestuur de linkse oppossanten
betrekkelijkk ongestoord hun gang gaan.
Ditt alles veranderde nadat in oktober 1929 de beurs in New York instortte.
Dee sDAP-leiding wist zich aanvankelijk nauwelijks raad met de dramatische
gevolgenn die deze crash op de Nederlandse economie had: bij gebrek aan
eenn eigen crisisprogram riep zij haar achterban op om de rust te bewaren
enn af te wachten totdat het zwaar weer overgewaaid was. Daartegenover
hadd de oppositie een theoretisch sterk onderbouwd en bovendien ook
veell hoopgevender analyse van de crisis. Wat zich volgens haar afspeelde,
wass geen tijdelijke inzinking van de economische conjunctuur, maar niets
minderr dan het begin van de definitieve ondergang van het internationale
kapitalisme.. Het moment was daar om de arbeiders voor te bereiden op de
laatstee slag tegen het kapitaal, dat zich in de vorm van het fascisme bezig
wass te hergroeperen. Er stonden kortom 'stormtijden' voor de deur, een
tijdd waarin de toekomst van de wereld niet langer in parlementen en muffe
vergaderzaaltjess zou worden bepaald, maar op straat en op de werkvloer.56
Dezee boodschap bleek vooral aan te slaan bij een deel van de jonge
generatiee in de partij. Gevormd in de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) van
Kooss Vorrink beschouwden deze jongeren het socialisme niet slechts als
eenn politieke ideologie, maar als een allesomvattende levensstijl, waarin
opofferingsgezindheid,, gemeenschapsleven en soberheid centraal stonden.
Onderr de indruk van de economische crisis, die vooral veel jongeren de
stempellokalenn indreef, raakte een deel van deze generatie steeds verder
vervreemdd van de in hun ogen te kleinburgerlijke en te slome SDAP. Zij
snaktenn naar een nieuwe vorm van politiek, die beantwoordde aan een
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weinigg concreet verlangen naar idealisme, zuiverheid en geestdrift. Hun
hoopp was gevestigd op dee linkse oppositie met haar hang naar activisme en
theoretischee zuiverheid.57
Gesteundd door een steeds groter wordende groep jongeren wisten de
opposantenn het partijbestuur nu wel het vuur aan de schenen te leggen. In
dee winter van 1931-1932 bereikten de spanningen in de SDAP een hoogtepuntt nadat de partijleiding vergeefse pogingen had gedaan om de linkse
oppositiee in te kapselen door Schmidt in het partijbestuur op te nemen en
doorr bovendien een nieuw discussieorgaan uit te geven dat de plaats van
DeDe Socialist moest innemen. Nadat de redactie van dit nieuwe orgaan een
kritischee beschouwing van Schmidt over de slappe houding van het N W
tijdenss de Twentse textielstakingen had geweigerd, besloot de linkse oppositiee wederom een eigen blad uit te geven, De Fakkel genaamd. Dit was voor
hethet partijbestuur onaanvaardbaar en op 27 maart 1932 besloot het congres
vann de SDAP de linkse oppositie te royeren.
Hett was, afgaande op getuigenverslagen, een emotionele gebeurtenis,
waarbijj trauma's uit het verleden, zoals de breuk in 1909, vermengd leken
mett de spanningen van de eigen tijd en met een gevoel dat afscheid werd
genomenn van een deel van het eigen verleden. De uitstoting van de linkse
oppositiee maakte meer dan ooit zichtbaar dat de reformistische koers die
doorr het merendeel van de leden steeds was ondersteund, onverenigbaar was
mett oude revolutionaire sentimenten die in het socialistisch gevoelsleven
nogg steeds een rol speelden. Toen uitgerekend Van der Goes, een van de
'twaalff apostelen' van de SDAP, het afscheidswoord van de oppositie voor zijn
rekeningg nam, zou bij veel aanwezigen de tranen dan ook in de ogen hebben
gestaan.588 Met het afscheid van haar revolutionair-marxistische vleugel was
dee SDAP weer een tikkeltje 'gewoner' geworden.
DeDe stormtroepen van het socialisme
Daagss na het SDAP-congres besloten de linkse scheurmakers de OSP op te
richten.. Weliswaar bevonden zich ter linkerzijde van de SDAP voldoende partijenn die zich eveneens op een revolutionair-marxistisch standpunt stelden,
maarr geen van deze groeperingen kon in de ogen van de opposanten genade
vinden.. Hoewel de bezwaren vooral ideologisch verwoord werden, lijkt het
verschill in stijl, organisatie en methoden, kortom het verschil in politieke
cultuur,, van doorslaggevend belang te zijn geweest. Zowel de Communistischee Partij Holland (CPH) als de Revolutionair-Socialistische Partij (RSP)
-- de belangrijkste extreem-linkse groeperingen (zie hoofdstuk 5) - was in
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stijll te ordinair en in de organisatie te weinig democratisch om de osp'ers
eenn nieuw politiek thuis te kunnen verschaffen.59 De oprichting van de
OSPP illustreerde zo ook hoe groot de kloof inmiddels was geworden die de
socialistischee en de communistische gemeenschap van elkaar scheidde.
Bovendienn was er aanvankelijk ook alle aanleiding om de toekomst van
nogg een links-socialistische partij met vertrouwen tegemoet te zien. In de
eerstee drie maanden van haar bestaan traden reeds 7000 leden toe, van wie
655 % jonger was dan 35 jaar.60 Deze zeker voor een nieuwe partij stormachtig
tee noemen toeloop was des te opmerkelijker als men bedenkt dat het lidmaatschapp van de OSP grote verplichtingen met zich meebracht. De partij
verwachttee van haar leden een grote mate van toewijding: zij waren immers,
inn de woorden van Schmidt, 'de soldaten van de revolutie, de stormtroepen
vann het socialisme'61 Om deze leden aan de partij te binden en hen permanentt te kunnen mobiliseren, werd onder leiding van voorzitter Schmidt en
secretariss De Kadt dan ook in rap tempo een partijorganisatie uit de grond
gestamptt met een internationaal netwerk, een eigen jeugdclub, een scholingsorganisatie,, een radio-omroep (die nooit zendtijd heeft ontvangen) en
zelfss met een soort militie, de Socialistische Arbeidersweer, die de osp'ers
moestt beschermen tegen 'fascistische aanvallen'.62 In ruil voor de volledige
overgavee bood de partij haar merendeels jonge leden, van wie menigeen
zonderr baan of bezig met een studie zonder perspectief, een gevoel van
geborgenheidd en een doel om voor te vechten. In het scholingsorgaan Rood
KaderKader heette het: 'Wij zijn geen revolutionair-socialisten op de wijze waarop
velee schijnvromen godsdienstig zijn, dat wil zeggen: alleen op Zondag in
dee kerk. Wij zijn revolutionairen in hart en nieren, met elke vezel van ons
lijf,, met elke gedachte onzer hersenen, en dit brengt met zich mee, dat we
overall en altijd ons socialisme propageren.'63
Aangevuurdd door de emotionele toespraken van Schmidt en geschoold
doorr de theoretici De Kadt en Van der Goes werden de jonge 'soldaten van
dee revolutie' op pad gestuurd om bij demonstraties en vergaderingen van
anderee partijen en op muren en straattegels de revolutionaire idealen van
dee OSP te verspreiden. Sal Tas, een jonge Amsterdamse student, herinnerde
zichh later dat hij de oprichting van de OSP beleefde als een soort 'eerste
liefde':: 'Ik dook onder in het partijleven, ik werkte van 's morgens vroeg tot
'ss avonds laat, met verwaarlozing van alle regels der gezondheidsleer (en ik
hebb daarvoor betaald) maar ik was op geëxalteerde wijze gelukkig.'64
Helaass voor de OSP, zo merkte een journalist van Het Volk enigszins
cynischh op, werden bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1933 de zetels in
hett parlement echter niet verdeeld op basis van de verrichte campagne-
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activiteiten.655 De OSP had besloten om aan deze verkiezingen deel te nemen
uitt propagandistische overwegingen, niet omdat zij nog veel geloof hechtte
aann het parlementair systeem. De 'echte' politiek speelde zich immers af op
straat,, het parlement kon dan ook hooguit dienen als een extra middel om
haarr idealen uit te dragen. De deelname liep uit op een fiasco: met 27443
stemmenn (0,7%) behaalde de partij nog niet één zetel. Het resultaat was
dess te teleurstellender aangezien de SDAP bij deze verkiezingen twee zetels
verloor. .
Alss verklaring voor deze tegenvallende uitslag is gewezen op verschillendee factoren: zo was een groot deel van de achterban van de OSP nog niet
stemgerechtigdd en ontbrak het haar in de concurrentieslag met de CPH en
RSPP ook aan een unique selling point zoals de RSP die had in de persoon
vann haar in hechtenis genomen lijsttrekker, Henk Sneevliet, en de CPH die
hadd in de kandidatuur van twee Indonesische onafhankelijkheidsstrijders.66
Belangrijkerr was misschien nog wel de bestrijding die de OSP ondervond
vann de kant van de sociaal-democratie. Het Volk zette de OSP consequent
neerr als een door interne onenigheid en financiële problemen gekweld
groepjee van gemankeerde scherpslijpers en rebelse snotneuzen, van wie de
arbeiderr niets te verwachten had. Bovendien werden tal van osp'ers uit met
SDAPP gelieerde organisaties als de AJC en het N W geroyeerd.67 De negatieve
berichtgevingg en de uitstoting van osp'ers uit de rode familie heeft waarschijnlijkk veel sociaal-democratische stemmers, die ontevreden waren met
hett gematigde beleid van de SDAP, ervan weerhouden hun stem op de osp
uitt te brengen.
Hett slechte stembusresultaat zou de eerste van een reeks tegenslagen
zijnn die de OSP vervolgens te verwerken kreeg. Door de relatief dure verkiezingscampagnee was de partij diep in de schulden geraakt waardoor tal van
plannen,, zoals de uitgave van een eigen dagblad, op de lange baan moesten
wordenn geschoven. Ook het ledental liep gestaag terug tot ongeveer 6000
inn juni 1933. Onder de vertrekkende leden behoorden enkele prominente
osp'erss als Karel van Staal en oud-Nw-voorzitter Roel Stenhuis, die in de
jarenn twintig opzien had gebaard met zijn plan om de SDAP om te vormenn in een arbeiderspartij naar Engels model.68 Een verdere teruggang van
hett ledental volgde nadat het door de regering uitgevaardigde verbod voor
ambtenarenn om lid te zijn van extremistische organisaties, waartoe ook
dee OSP werd gerekend, in de winter van 1934 van kracht was geworden.
Dee maatregel vormde het voorlopige sluitstuk van een algeheel beleid van
criminaliseringg en vervolging van vooral extreem-linkse partijen dat na de
muiterijj op het marineschip De Zeven Provinciën (februari 1933) door de
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overheidd en justitie was ingezet. Zo werd het de osp'ers met een beroep op de
'openbaree orde' steeds moeilijker gemaakt te demonstreren, vergaderingen
tee houden en in hun eigen uniform te lopen, terwijl de rechtbank bovendienn verschillende partijleden veroordeelde tot gevangenisstraffen wegens
hett schrijven en/ of verspreiden van opruiende teksten.69 Onder hen waren
dee twee voormannen van de partij, Schmidt en De Kadt, die respectievelijk
éénn maand en drie maanden in de cel moesten verblijven. Tot overmaat van
rampp brak in juli 1934 een conflict uit in de top van de partij tussen twee
stromingenn die vertegenwoordigd werden door Schmidt en De Kadt.
PolitiekPolitiek of romantiek
Dee directe aanleiding voor het conflict was de uitbraak van een serie
relletjess in de Jordaan begin juli 1934. Pantserwagens, marechaussee en
beredenn politie trokken deze in die tijd verpauperde volksbuurt binnen om
hett gezag te herstellen. Daarbij viel op 5 juli de eerste van in totaal zes
dodelijkee slachtoffers, Jan Gerresen, een werkloos metaalarbeider en actief
lidd van de OSP. Als eerste 'politieke' dode in Nederland sinds de Eerste
Wereldoorlogg zou Gerresen niet alleen binnen de OSP, maar ook binnen
dee overige extreem-linkse groeperingen de status van martelaar krijgen.
Meerr dan tweeduizend vak- en partijgenoten vergezelden Gerresen op zijn
laatstee tocht. Een zwart omfloerste osp-vlag bedekte de baar en Schmidt
herdachtt in een uiterst emotionele toespraak de dood van een 'soldaat van
dee revolutie'. Zijn martelaarsdood, zo verzekerde Schmidt, toonde aan dat
hett proletariaat klaar was om het kapitalisme de definitieve nekslag toe te
brengen.70 0
Zagg Schmidt in het Jordaanoproer het begin van de langverwachte revolutie,, De Kadt daarentegen meende dat de onrust in de Amsterdamse
volkswijkk weinig meer was dan een verzameling door lompenproletariërs
aangestichtee rellen die alleen de 'reactionaire krachten' in de kaart speelden.. Bij de oprichting van de OSP had De Kadt nog met bijna wiskundige
zekerheidd de spoedige komst van de revolutie voorspeld, maar door de
machtsovernamee van Hitler in Duitsland (30 januari 1933) en de teleurstellendee ontwikkeling van de OSP was hij steeds meer gaan twijfelen aan
dee kracht van de revolutionaire beweging.71 Hooggestemde verwachtingen
overr een spoedige revolutionaire omwenteling vochten om de voorrang met
dee vrees dat het linkse activisme een fascistische tegenaanval zou uitlokken.
Nietteminn bleef hij tot de uitbraak van het Jordaanoproer zijn aandeel
leverenn in het aanwakkeren van de revolutionaire sentimenten in de partij.
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Hett kritische artikel dat De Kadt naar aanleiding van het Jordaanoproer
voorr het partijblad De Fakkel had geschreven, sloeg in de OSP dan ook in
alss een bom. Onder de titel 'osp-romantiek of politiek' riep hij de partij
opp afstand te nemen van 'catastrofale barricadenmethoden' ten gunste van
hett 'koele, ontledende verstand'. 'De tijd van de romantiek is voorbij', zo
meendee hij. 'De tijd van georganiseerde politiek is aangebroken. Eerst als
dee massa's hiervan doordrongen zijn, is socialistische massa-politiek weer
mogelijk.'722 De Kadt riep de leiders van de socialistische beweging dan ook
opp om zich in veiligheid te brengen en zich opnieuw te bezinnen op de
grondslagenn van het socialisme, om in een later stadium met hernieuwde
krachtt het voortouw te kunnen nemen in een revolutionaire opstand.
Zelff had De Kadt samen met Sal Tas in de roerige julidagen van 1934
reedss het goede voorbeeld gegeven door halsoverkop naar Antwerpen te
vluchten. .
Inn de OSP kon vrijwel niemand begrip opbrengen voor De Kadts schijnbaarr plotse ommezwaai en zijn daaropvolgende vlucht: de partij-ideoloog
zouu een laffe verrader zijn die in de praktijk terugschrok voor de consequentiess van zijn revolutionaire theorieën.73 Met enkele van zijn volgelingen
werdd De Kadt geroyeerd, waarop hij De Nieuwe Kern oprichtte. Rondom dit
bladd hoopte De Kadt een 'ernstige studiegemeenschap' te kunnen vormen
waarinn de basis werd gelegd voor een vernieuwing van het socialisme. Een
dergelijkk idee, zo verklaarde hij later, had hem ook bij de oprichting van de
OSPP voor ogen gestaan, maar door de enorme toestroom van geestdriftige
jongerenn werd de partij in plaats van een serieuze kaderpartij 'een bende
losgeslagenn sociaal-democraten en wildemannen' die zelfs De Kadt niet
meerr onder controle kon houden.74
Veell van wat De Kadt achteraf over de OSP heeft gezegd en geschreven,
iss zeker wisdom after the event Al te makkelijk ging hij voorbij aan het
feitt dat hij zelf in de beginmaanden van de partij ook bevangen was door
eenn revolutionaire koorts. Naarmate de revolutie langer uitbleef, zakte de
koortss en keerde De Kadt terug naar zijn oorspronkelijke visie dat veranderingg slechts kon komen door de vorming van een intellectuele voorhoede.
Daardoorr kwam hij onvermijdelijk in conflict met Schmidt, voor wie een
directt activisme en een sterke binding met 'zijn' arbeiders essentieel waren.
Mett zijn geestdriftige toespraken en filmsterachtige verschijning verpersoonlijktee Schmidt voor veel jonge leden als het ware het revolutionair elan,
datt ten tijde van de economische crisis een uitweg zocht.75 Waar De Kadt
zijnn verblijf in de cel aangreep om een doorwrochte studie te schrijven
overr de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, hield Schmidt tijdens zijn de-
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tentiee een dagboek bij om zijn achterban zijn dagen van martelaarschap
tee laten meebeleven. Eenzaam in zijn cel noteerde hij: 'Spoormannen,
bouwers,, transportarbeiders, textielarbeiders, kantoorbedienden, onderwijzers,, werkloozen, mannen en vrouwen, ouderen, jongeren [...], zij zijn
nuu in deze eenzaamheid heel dicht bij me gekomen, hebben mij vast de
handd gedrukt en allen, allen hebben zij gesproken van die zekerheid, die
onss meer dan iets anders bindt.'76
Naa zijn vrijlating liet Schmidt zich als een nieuwe Domela Nieuwenhuis
uitbundigg fêteren door honderden toegestroomde partijgenoten. De Kadt
ondergingg de rituele huldiging rondom zijn vrijlating daarentegen enigszins
ongemakkelijk.. Hij had, zo schreef hij in zijn herinneringen, 'niet het gevoel
datt dit alles veel met politiek te maken had'.77
Tochh wijzen juist dergelijke rituelen op een belangrijke kern in het optredenn van de OSP, namelijk het verlangen van een jonge generatie socialisten
naarr de heroïsche tijden van weleer. In de SDAP werden de heldendaden
uitt het verleden weliswaar met grote trots in woord en schrift herdacht,
maarr daarbij werd wel steeds vermeld dat het 'heroïsche tijdperk' met zijn
'proletarischee sentimenten' definitief voorbij was. De SDAP was immers een
georganiseerde,, beschaafde beweging geworden met normale leiders die
opp fatsoenlijke wijze binnen de grenzen van de parlementaire democratie
streefdenn naar vestiging van het socialisme. In de context van de economischee crisis zou het weinig concrete, vooral romantische verlangen van een
aantall jongeren korte tijd samenvallen met revolutionaire politieke theorieen.. Uiteraard is daarbij nauwelijks aan te geven waar precies de scheidslijn
lagg tussen theoretische bevlogenheid en romantiek: het één was vaak onlosmakelijkk met het ander verbonden. Toch zou in de daaropvolgende jaren
blijkenn dat een dergelijke scheidslijn bestond.
Naa alle tegenslagen besloot de OSP namelijk een fusie aan te gaan met
dee Revolutionair-Socialistische Partij. Het was een samengaan van wat in
navolgingg van De Kadt inderdaad misschien nog het best als een bende
losgeslagenn sociaal-democraten kan worden beschreven met een partij die
geheell buiten de sociaal-democratische beweging om was ontstaan. De wortelss van de RSP lagen in de CPH en in de syndicalistische vakbond, het Nationaall Arbeids-Secretariaat (NAS). De geschiedenis van de RevolutionairSocialistischee Arbeiderspartij (RSAP), zoals de nieuwe fusiepartij heette,
komtt in hoofdstuk 5 aan de orde.
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ZeventienZeventien jaren dissidentenwee
DeDe katholieke splinters 1922-1939

Dee OSP en de HGS kunnen worden beschouwd als uitdrukking van wat Daalderr een integralistische houding noemde: beide wilden terugkeren naar de
oorspronkelijkee beginselen van hun moederpartij. Deze 'terugkeer' betrof
echterr niet slechts de ideologie maar ook de stijl- en strijdmiddelen. De
OSP,, met haar buitenparlementaire acties en emotionele stijl, en de HGS,
mett haar nadruk op autoriteit boven majoriteit en haar geuzenromantiek,
maaktenn beide gebruik van politieke wapens die in de handen van hun moederpartijenn stomp waren geworden. Aangezien beide partijen een volledige
heroriëntatiee van de politiek van de moederpartij wensten, lijkt Daalders
termm 'sociaal dissidentisme op levensbeschouwelijke basis' te beperkt.
Geldtt hetzelfde voor de katholieke splinters die in het interbellum de
kopp opstaken? Waren ook zij uitdrukking van een integralistische houding?
Hierbijj dient direct vermeld te worden dat het gebruik van de term integralismee niet geheel onproblematisch is. In katholieke kring wordt met
integralismee vooral gedoeld op een begin twintigste eeuw, vooral in de
Romaansee landen opkomende beweging die zich keerde tegen het 'modernisme'' in de katholieke kerk en politiek. Pleidooien voor een meer bezield
katholiekk geloofsleven gingen binnen deze integralistische beweging hand
inn hand met felle aanvallen op de 'materialistische' en 'atheïstische' democratie.. In Nederland kende deze integralistische beweging in de jaren tien
haarr spreekbuis in De Maasbode en in de vroege jaren twintig in het blad
KatholiekeKatholieke Staatkunde van Emil Verviers. Tot aparte katholieke partijvor
mingg heeft dit specifieke integralisme niet geleid. Wel wees het sommige
katholiekenn zoals Verviers en de priester Wouter Lutkie de richting naar
hett fascisme.78 Ter wille van de uniformiteit zal de term integralisme hier
echterr worden gebruikt in de betekenis van Daalder: het zo ongeschonden
mogelijkk willen belijden van bepaalde, in dit geval de katholieke beginselen.
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SchemaSchema 4. Rooms-katholieke partijen tot 1940
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'Ook'Ook de zaak van God is één'
Opp het eerste gezicht lijkt de geschiedenis van het katholieke dissidentisme
beslistt geen succesverhaal te zijn. Op lokaal niveau boekten katholieke
dissidentenn soms redelijke resultaten, zoals in Tilburg, Den Bosch en Roosendaal.. In de gemeenteraad van Den Bosch bijvoorbeeld zat tussen 1923
enn 1949 een dissidente katholieke groepering onder leiding van de marktkoopmann H.E Kuipers. Bij de Bossche gemeenteraadsverkiezingen van 1935
haaldee deze groep zelfs 20,6 % van de stemmen.79 Bij landelijke verkiezingen
wistenn katholieke dissidenten echter gezamenlijk nooit meer dan 2% van
hett totale aantal kiesgerechtigden (ofwel 5 % van de katholieke kiesgerechtigden)) achter zich te krijgen.
Vann de verschillende katholieke afsplitsingen slaagde alleen de RoomschKathoüekee Volkspartij (RKVP) er in door te dringen tot de Tweede Kamer.
All met al lijken de electorale resultaten die de katholieke splinterpartijen
inn deze tijd behaalden, het traditionele beeld van het volgzame, door een
sterkk gevoel van saamhorigheid aaneengesmede katholieke volksdeel eerder
tee bevestigen dan te weerleggen.
Hett is dan ook opvallend hoe beducht de RKSP voor deze schijnbaar onbeduidendee splinterpartijen was. De grote katholieke partij achtte weinig
middelenn ongeoorloofd om dissidente katholieke partijen - vooral wanneer
zijj aan landelijke verkiezingen deelnamen - de wind uit de zeilen te nemen.
Inn de katholieke pers zagen de dissidenten zich met hoon en laster beladen.. Scheurmakers, zo was de boodschap die de RKSP haar aanhang wilde
meegeven,, waren geen goede katholieken. In 1929 luidde de verkiezingsleus
vann de RKSP: 'God is één. Ook de zaak van God is één. Weg dus met iedere
politiekee versplintering.'80
InIn de strijd tegen de dissidenten kreeg de RKSP bovendien verschillende
malenn hulp van de katholieke kerk. Reeds in 1901 veroordeelde het episcopaatt openlijk het optreden van de eerste katholieke splinter, de KatholiekDemocratischee Volkspartij, en ook in de jaren twintig en dertig laakten de
bisschoppenn nog verschillende malen openlijk de scheurmakerij.
Dezee sterke bestrijding van een paar onbeduidende splinters was ingegevenn door de angst voor verbrokkeling van de katholieke eenheid. Voor
dee RKSP en het episcopaat was de eenheid van het katholieke volksdeel,
ookk op politiek vlak, in deze tijd het hoogste gebod. Alleen door één te
blijvenn konden katholieken hun kerk binnen de overwegend protestantse
natiee beschermen, zo meende men. En alleen door eendrachtig op te trekkenn kon ook de sociale en politieke emancipatie van het eeuwenlang achter-
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gesteldee katholieke volksdeel, dat nog in de negentiende eeuw een 'niet-volk'
werdd genoemd, worden voltooid.
Hett bewaren van de katholieke eenheid was zeker op politiek niveau
echterr bijzonder moeilijk. Het katholieke volksdeel was immers geen monolithischh blok met eenduidige verlangens, maar een bijzonder rijk geschakeerdee gemeenschap waarin boeren, arbeiders, fabrikanten, ambtenaren en
rentenierss allen hun eigen verwachtingen ten aanzien van de politiek hadden.. Bovendien waren er dan nog de niet uit te vlakken politiek-culturele
verschillenn tussen de katholieken van boven de grote rivieren en die in
Limburgg en Noord-Brabant. Vooral na de invoering van de evenredige vertegenwoordigingg en het algemeen kiesrecht was het vinden van een evenwichtt tussen al die sociale belangen en regionale eigenaardigheden urgent
geworden.. Niet alleen dwong de nieuwe kieswet de katholieken om ernstig
aann de slag te gaan met de centralisering en democratisering van haar tot
dann toe zeer losse partijorganisatie, ook moest de kandidaatstelling centraal
gecoördineerdd worden. Vooral dit laatste was binnen de heterogene katholiekee gemeenschap een hachelijke onderneming. Bij het opstellen van de
kandidatenlijstenn moest de partijleiding zorg dragen voor een deskundige
fractiee en tegelijk ook rekening houden met de wensen van de verschillende
socialee groepen en met de vooral in het zuiden levende behoefte aan eigenn vertegenwoordigers. Het uiteindelijke resultaat van alle inspanningen
leiddee vanzelfsprekend nooit tot algehele tevredenheid: iedere beslissing
tenn gunste van een bepaalde kandidaat kon immers worden uitgelegd als de
bevoordelingg van een sociale of regionale groep ten koste van de andere.81
Vann het optreden van de splinters kon tegen die achtergrond voor de
RKSPP een gevaarlijke precedentwerking uitgaan. Als toegestaan werd dat een

bepaaldee groep katholieken zich buiten de RKSP om ging profileren, kregen
all diegenen die zich door de partijleiding tekort voelden gedaan een vrijbrief
omm eigen lijstjes in te dienen. Meer nog dan het districtenstelsel bood het
stelsell van evenredige vertegenwoordiging met zijn lage kiesdrempel ontevredenenn immers de mogelijkheid om eigen vertegenwoordigers te kiezen.
Binnenn korte tijd, zo vreesde men, zou het machtige, eensgezinde katholiekee bastion dan uiteenvallen in tal van machteloze, elkaar bevechtende
socialee en regionale facties. Ter wille van de emancipatie van het katholieke
volksdeell en de bescherming van de katholieke kerk was het voor de RKSP
enn de kerk zaak om iedere vorm van dissidentisme die zich op nationaal
niveauu manifesteerde, in een vroeg stadium de kop in te drukken.
Hett beeld van de RKSP in deze periode is derhalve dat van een partij die
doorr de regionale en sociale verscheidenheid van haar achterban zeer gevoe-
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ligg was voor 'afsplitsingskoorts', maar die tegelijk door het mede door het
episcopaatt uitgevaardigde gebod tot eenheid nauwelijks enige speelruimte
boodd voor splinters. Deze problematische situatie zorgde vanzelfsprekend
voorr sterke spanningen. Het respect voor het kerkelijk gezag kon niet altijd
opwegenn tegen de bij veel katholieken levende afkeer van de 'tirannieke'
RKSP.. Verschillende groepen zouden in deze periode dan ook op zoek gaan
naarr de grenzen van het katholieke eenheidsgebod.
KatholiekeKatholieke notabelen en een lokale held
Kenmerkendd voor de dwang die van het episcopale eenheidsgebod uitging,
wass dat de eerste twee serieus te nemen katholieke afsplitsingen die in
19222 aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelnamen, de Nieuwe Katholieke
Partijj (NKP) en de Lijst Arts, aangaven dat zij niet als afsplitsing aangemerkt
wenstenn te worden. Hun 'actie', zoals zij hun aparte deelname zelf noemden,
wass slechts bedoeld als protest tegen de bemoeienissen van het partijbestuur
mett de kandidaatstelling. Na hun verkiezing wilden zij zich echter gewoon
weerr aansluiten bij de katholieke kamerclub, zoals de Tweede-Kamerfractie
vann de RKSP genoemd werd. 'Getrennt marschieren urn vereint zu schlagen',
zoo noemde een commentator het.82
Vann de twee lijsten leek de NKP een soort katholieke variant van het oude
Vaderlandschh Verbond. De katholieke notabelen die de partij op 7 april 1922
haddenn opgericht, verzetten zich tegen de in hun ogen overmatige aandacht
diee de RKSP als regeringspartij voor de noden van de katholieke arbeiders
aann de dag legde. Binnen de katholieke kiesverenigingen zagen NKp'ers nauwelijkss nog enige mogelijkheid om hun invloed te laten gelden. 'Fatsoenlijke
lieden',, zo heette het in een door een anonieme NKP'er geschreven brochure,
werdenn er met 'rotte appelen' bekogeld.
Doorr het algemeen stemrecht, zoo terecht door Pius ix 'de algemeene
leugen'' genoemd, zijn de kiesvereenigingen voor breede klassen der
burgerijj een publieke vermakelijkheid geworden. De zeer solidair
voelende,, althans zeer solidariteit-opeischende, leiders schijnen er
geenn flauw begrip van te hebben, wat het is voor menschen met eenig
hett allerminste zelfgevoel en zelfrespect,, in het openbaar uitgejouwd,
bespott en gegriefd te worden zonder een keel te bezitten om boven
hett kermisgejoel uit te komen. Men kan toch geen scheepsroepers
meenemen.83 3
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Omm tenminste nog enkele fatsoenlijke, ontwikkelde katholieken naar de
katholiekee kamerclub af te vaardigen zagen de NKp'ers zich gedwongen om
mett een eigen lijst aan de verkiezingen deel te nemen.
Ookk de Lijst Arts had weinig weg van een integralistische partij, maar
veell meer van een liberale persoonslijst zoals die van Van Beresteyn. Zij was
gevormdd rondom het door het partijbestuur afgedankte Tweede-Kamerlid
Antoinee Arts. Net als Van Beresteyn meende deze Tilburger dat het besluit
vann de partijbestuurders onrechtmatig was, omdat niet zij maar de kiezers
hieroverr dienden te beslissen. Samen met zijn zoons en de door hen uitgegevenn Nieuwe Tilburgsche Courant startte Arts vervolgens een campagne
voorr zijn herverkiezing in de katholieke kamerclub.
Daarmeee zetten de 'Artsianen' een traditie van persoonsgebonden politiekk voort die tot 1917 in de zuidelijke provincies eerder regel dan uitzonderingg was. Door het homogeen katholieke karakter van dit deel van het land
warenn verkiezingen hier onder het districtenstelsel meer een treffen van
katholieke,, lokale grootheden. De winnaar mocht vervolgens plaatsnemen
inn de katholieke kamerclub.84
Ookk Arts was niet anders gewend dan dat hij zonder steun van de katholiekee kiesvereniging in Tilburg in de Tweede Kamer werd gekozen. Als
oud-officierr van het pauselijk zoeavenleger, medestrijder van Schaepman
enn medeoprichter van voetbalclub Willem 11 genoot Arts vooral onder de
Tilburgsee middenstand en in mindere mate ook onder het omvangrijke
arbeiderselectoraatt groot gezag.85
Naa indiening van de Lijst Arts nam de politieke strijd in Tilburg zo
weerr de gedaante aan van de strijd, zoals die onder het districtenstelsel
jarenlangg gevoerd was: de 'Artsianen' prezen hun leider aan als de man
diee de noden van zijn plaatsgenoten kende, 'anti-Artsianen' verweten hem
opportunismee en onruststokerij en verspreidden spotprenten waarop Arts
stondd afgebeeld als voetballende zoeaaf.86 Met de invoering van de nieuwe
kieswett waren de politieke spelregels echter ook binnen de katholieke gemeenschapp veranderd. De kandidaatstelling was nu een zaak geworden van
dee centrale partijleiding: zij was voortaan de enige legitieme poortwachter
vann de katholieke kamerclub. RKSP-leider W.H. Nolens kondigde dan ook
reedss voor de verkiezingen aan dat de 'Artsianen' noch de NKp'ers, zo zij
gekozenn werden, tot de katholieke kamerclub mochten toetreden.87 Om
hett een en ander kracht bij te zetten herhaalde het episcopaat bij monde
vann aartsbisschop H. van de Wetering nog eens zijn negatieve oordeel over
apartee partijvorming. De verklaring werd in tal van kerken voorgelezen,
onderr andere tijdens de kerkelijke viering van de gouden bruiloft van Arts.
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Naa afloop van de mis kon de oud-zoeaaf zijn emoties niet meer in bedwang
houdenn en verliet in tranen de kerk.8*
Mett het bisschoppelijk oordeel was het lot van beide lijsten, die geen
dissidentenn wilden heten, bezegeld. Het woord van de bisschop was voor
dee meeste katholieken wet. Onder druk van het episcopaal gebod besloten
dee meeste NKp'ers dan ook af te zien van hun kandidatuur. Het restant
vann de partij behaalde slechts 0,5 % van de stemmen. In de herfst van 1922
keerdenn ook de overige NKp'ers terug naar de moederpartij.89 Arts bleef met
inn totaal 15830 stemmen (0,51%) eveneens onder de kiesdrempel steken.
Hoee groot zijn populariteit in Tilburg was, bleek echter uit het feit dat zijn
lijstt hier liefst 38 % van de stemmen haalde, tegenover 49 % voor de RKSP.
Eenn groot deel van de Tilburgse bevolking verkoos kortom ondanks alle
kerkelijkee adviezen haar eigen local hero boven de RKSP. In de jaren daarop
zouu dit zo blijven. De actie van Antoine Arts en de buitensporige reacties
daaropp van de kant van de katholieke eÜte had een groot deel van de kiezers
vann de Noord-Brabantse industriestad vervreemd van de RKSP. Tilburg
zouu het voornaamste machtsbastion worden van de Roomsch-Katholieke
Volkspartijj (RKVP), die onder leiding stond van Antoine Arts' zoon, Pius
Mariaa Arts.
DeDe Roomsch-Katholieke Volkspartij 1922-1933
Dee RKVP maakt al een meer solide indruk dan de NKP en de Lijst Arts. De
partijj was op 30 december 1922 door een groep Amsterdamse ambtenaren
opgerichtt uit onvrede over de behoudende koers die de RKSP huns inziens
wass ingeslagen. Hoewel de RKVP al vrij snel in het hele land afdelingen
opzettee en ook direct een redelijk uitvoerig program aannam, verklaarde
ookk zij plechtig te willen vasthouden aan het ideaal van katholieke eenheid.
Dezee eenheid wilde zij echter wel anders ingevuld zien. De belangen van de
verschillendee sociale groepen liepen volgens de dissidenten zozeer uiteen
datt een katholieke eenheidspartij alleen levensvatbaar was als zij was georganiseerdd op basis van drie standen - werkgevers, werknemers en boeren diee op sociaal-economisch vlak een eigen koers konden varen.90
Maarr ook de RKVP was geen integralistische partij. Weliswaar was zij in
haarr pleidooien voor de opheffing van het processieverbod en de handhavingg van het gezantschap bij de paus radicaler dan de RKSP, maar dit was
waarschijnlijkk toch vooral bedoeld om misverstanden over het katholieke
karakterr van de partij te voorkomen. In haar pleidooi voor een progressiever
sociaal-economischh beleid lag voor de meeste leden waarschijnlijk echter
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dee kern. Alleen M.J.G. Kuypers, de hoofdredacteur van het partijblad De
RoomscheRoomsche Democraat, ontpopte zich als een echte katholieke Prinzipienrei
mett zijn tirades tegen de woekerrente en de coalitie met de 'calvinistische
ketters'.91 1
Belangrijkerr voor het karakter van de partij was de toetreding van Pius
Mariaa Arts in januari 1923. Arts maakte er nauwelijks een geheim van dat
zijnn overstap was ingegeven uit rancune tegen de RKSP-leiding, die zijn
vaderr een zo smadelijke aftocht had bezorgd. Dankzij zijn populariteit in
Tilburgg en het feit dat hij met de Nieuwe Tilburgsche Courant over een eigen
dagbladd beschikte, werd de jonge Arts binnen korte tijd de gezichtsbepalendee figuur binnen de partij. Daarmee veranderde de RKVP langzamerhand
inn een veredelde doorstart van de Lijst Arts. Waarschijnlijk mede door de
slechtee organisatie en het gebrek aan mankracht beperkte de RKVP haar
activiteitenn voornamelijk tot Tilburg. In de campagne voor de TweedeKamerverkiezingenn van 1925 speelden Arts en de zijnen in paginagrote advertentiess in de Nieuwe Tilburgsche Courant en op druk bezochte meetings
inn het centrum van de textielstad nadrukkelijk in op chauvinistische sentimentenn en op de behoefte aan persoonlijke vertegenwoordiging. Terwijl
dee RKSP meer dan ooit de nadruk legde op het primaat van het katholieke
beginsell boven alle persoonlijke en regionale belangen, drukte de RKVP de
Tüburgerss op het hart dat het bij de verkiezingen vooral hierom draaide
omm de 'invloed van Tilburg in de vertegenwoordigende lichamen' te bevorderenn door een man te kiezen 'die voor allen toegankelijk is en medeleeft
mett de nooden en gebeurtenissen van zijn geboortestad'.92 De trotse Tüburgerss wilden zich toch niet vertegenwoordigd zien door een Bosschenaar
off Waalwijker? De Bossche en Waalwijkse kiezers zouden toch immers ook
nooitt een Tilburger op de kandidatenlijst dulden? Het waren geluiden die
wellichtt meer thuis hoorden in de tijd van het districtenstelsel, maar die
nochtanss niet zonder succes waren: dankzij duizenden Tilburgse stemmen
wistt de RKVP een zetel voor Arts te veroveren.93
Voorr de RKSP was de zetelwinst van de RKVP in 1925 uitermate verontrustend.. Als een slecht georganiseerd groepje onder leiding van een plaatselijke
heldd en een paar politieke beunhazen al zoveel stemmen wist te behalen,
hoee groot zou de schade dan wel niet worden als prominente linkse katholiekenn zich aan het hoofd van een nieuwe partij zouden stellen? Deze
angstt was zeker niet overdreven, want een jaar eerder was onder leiding van
dee prominente linkse katholiek J.A. Veraart de studieclub Het Verbond St.
Michaell opgericht. Het verbond wilde, zo schreef deze Delftse professor,
'dee zoekgeraakte democratische gedachte in de R.K. Staatspartij herstellen'.
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Mett herstel bedoelde Veraart dat de RKSP weer een 'echt christelijke politiek,
eenn politiek van barmhartigheid' moest voeren, zoals die tot uitdrukking
kwamm in het mede door hem in 1919 opgezette Paasmanifest, een sociaal
akkoordd tussen katholieke arbeiders en werkgevers.
Hoewell ook Veraart plechtig beloofde niet uit te zijn op een breuk, maar
slechtss op een reorganisatie van de partij, vreesde de RKSP dat met de vormingg van de studieclub de aanzet was gegeven voor een grootscheepse muiterijj van de linkse katholieken. Ter wille van het behoud van de katholieke
eenheidd ondernam de RKSP-leiding dan ook verschillende bemiddelingspogingenn die uiteindelijk zouden leiden tot een reorganisatie van de RKSP
inn 1926 en tot een Tweede-Kamerzetel voor Veraart.94 Hoewel slechts weinig
'Michaèlisten'' hiermee waren tevredengesteld, leek het risico van een meer
omvangrijkee splitsing zo voorlopig afgewend.
Mett de reorganisatie van de RKSP nam tegelijk ook de dreiging die van de
RKVPP als mogelijk kristallisatiepunt voor een linkse afsplitsing uitging sterk
af.. Doodgezwegen door de katholieke pers en geteisterd door financiële en
organisatorischee problemen, verloor de RKVP bij de Tweede Kamerverkiezingenn van 1929 bijna de helft van haar stemmen. Na het verlies van haar
enigee afgevaardigde in de Kamer zagen weinig leden nog perspectief in de
RKVP.. Alsof er niets gebeurd was, zocht Arts en met hem vrijwel de gehele
Brabantsee afdeling na verlies van zijn zetel toenadering tot de RKSP.9* Het
gemakk waarmee dit alles gebeurde, tekent de geringe ideologische distantie
diee feitelijk tussen de RKVP en de RKSP bestond. Voor de meeste Volkspartijerss was de RKVP dan ook weinig meer dan een alternatief kiescomité dat
zichh keerde tegen de wijze waarop het partijbestuur van de RKSP de kandidaatstellingg monopoliseerde. Voor sommigen ging het daarbij wellicht
voorall om een sociaal-economisch dissidentisme op katholieke grondslag,
maarr zeker voor het omvangrijke Tilburgse electoraat lijkt toch vooral de
verkiezingg van de persoon Arts en/of de behartiging van plaatselijke belangenn centraal te hebben gestaan. Voor deze laatste groep kan dan ook
wellichtt beter gesproken worden van een Vegionalistisch dissidentisme op
levensbeschouwelijkee basis'. Nu de RKVP op sterven na dood was, achtte deze
laatstee groep de mogelijkheid om de Tilburgse (en Artsiaanse) belangen te
verdedigenn groter binnen het kader van de moederpartij zelf.
Dee RKVP ging echter niet ter ziele, maar ze zou wel sterk van karakter veranderen.. Na een grondige reorganisatie ging zij zich begin jaren dertig veel
sterkerr presenteren als een aparte, progressieve katholieke partij met een
gedegenn organisatie. Statuten werden vastgesteld, de organisatie werd gemoderniseerd,, een nieuw professioneel ogend weekblad genaamd Onze Vaan
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zagg het licht en in 1931 publiceerde de partij ten slotte een meer uitgewerkt
program.. Hierin profileerde de RKVP zich als een sterk anti-militaristische
enn in sociaal opzicht vooruitstrevende partij met een uitgesproken katholiekee identiteit. Opvallend was voorts dat de partij expliciet durfde te breken
mett de door de RKSP gevolgde strategie dat katholieken alleen in 'uiterste
noodzaak'' met de SDAP mochten samenwerken. De RKVP zag voor zichzelf
zelfss een sleutelrol weggelegd in de vorming van een progressieve 'democratische'' coalitie, waarin behalve de eigen partij de SDAP, de VDB en de
CDUU zouden plaatsnemen. Alleen als de katholieke arbeidersbeweging zich
achterr de RKVP ZOU scharen, kon deze democratische coalitie immers aan
eenn meerderheid worden geholpen.96
Dee drijvende kracht achter deze koerswending was ongetwijfeld de
Haagsee journalist CD. Wesseling. Door verschillende aanvaringen met
dee katholieke elite gold Wesseling, al voor hij in 1929 de RKVP-gelederen
kwamm versterken, als een van de meest controversiële persoonlijkheden in
dee katholieke gemeenschap. Deze aanvaringen betroffen zowel Wesselings
privé-levenn (zijn echtscheiding deed in 1921 veel stof opwaaien) als ook zijn
pogingenn om door middel van 'cellenbouw' de RKSP te democratiseren en
haarr te bewegen samen te werken met de SDAP. Eind jaren twintig had
hijj definitief de hoop op een koersverandering opgegeven: de reorganisatie
vann de RKSP was in zijn ogen louter kosmetisch zolang de partij de samenwerkingg met de SDAP bleef afwijzen ten gunste van de coalitie met de ARP
enn de CHU.
Wesselingg zag zichzelf eind jaren twintig dan ook gesteld voor wat hij
noemdee 'de zware keuze; sociaal- of katholiek-democraat'. Hoezeer hij de
SDAPP om haar krachtig levensbeginsel, haar ideaal en enthousiasme ook
bewonderde,, de kloof die de katholieke en de socialistische wereld van
elkaarr scheidde, was ook hem vooralsnog te groot. De SDAP stond in
zijnn ogen nog te zeer op een louter materialistisch standpunt, terwijl hij
alss vroom katholiek bovendien grote waarde hechtte aan de pauselijke
veroordelingg van het socialisme. De RKVP diende in zijn ogen dan ook het
katholiekee alternatief voor de SDAP te worden. Als de tijd rijp was, zouden
dee socialisten en volkspartijers, samen met de VDB en de CDU, vervolgens
eenn democratisch front kunnen vormen tegenover een door kapitalisten en
all dan niet Vermomde' fascisten gevormd reactionair front.97
Hoewell de RKVP noch van een van de gewenste coalitiepartijen noch van
dee kant van de katholieke arbeidersbeweging enige bijval ontving, wist zij
beginn jaren dertig veel verloren terrein te heroveren. Nogal wat progressieve
katholiekenn waren vatbaar voor de uitgesproken voorkeur van de partij voor
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samenwerkingg met de SDAP . Het ledental nam sterk toe tot bijna drieduizend
inn 1933, terwijl de partij bij de in dat zelfde jaar gehouden verkiezingen
voorr de Tweede Kamer ook haar zetel weer terugwon.98 Toch is het de
vraagg in hoeverre de herovering van de zetel moet worden geïnterpreteerd
alss steunbetuiging aan de door Wesseling ingeslagen koers. Het lijkt meer
aannemelijkk dat het onvermogen van de RKSP om de economische crisis het
hoofdd te bieden veel katholieken tot een proteststem verleidde. De meeste
vann deze proteststemmen kwamen uit Tilburg, waar Arts weer zijn eigen
campagnee had gevoerd. Niet de intellectueel en organisatorisch begaafde
Wesseling,, maar de binnen de RKVP omstreden volksheld Arts werd dan
ookk namens de partij naar de Tweede Kamer afgevaardigd.
Hoee het ook zij, sommige progressieve katholieken interpreteerden het
verliess van twee zetels dat de RKSP bij deze verkiezingen had moeten incasserenn als bewijs dat veel katholieke kiezers verlangden naar een op sociaal vlak
meerr vooruitstrevende katholieke partij die in samenwerking met de SDAP
dee economische crisis zou bestrijden. Eind september 1933 werd deze nieuwe
katholiekee partij na een fusie van de RKVP met de Katholiek-Democratische
Bondd (KDB) opgericht onder de naam de Katholiek-Democratische Partij
(KDP). .

DeDe Katholiek-Democratische Partij 1933-1939
Dee verwachtingen die veel progressieve katholieken van de KDP hadden,
warenn vooral ingegeven door het feit dat niemand minder dan J.A. Veraart
voorzitterr van de nieuwe partij was geworden. Nadat de oud-voorzitter van
Hett Verbond Sint Michael in 1929 door de RKSP-top op een zijspoor was
gerangeerd,, was Veraart columnist geworden van Roeping. Dit tijdschrift
wass samen met het weekblad De Gemeenschap de spreekbuis van een groep
jongee katholieke intellectuelen die zich steeds sterker afzette tegen de in
hunn ogen slappe compromissenpolitiek van de RKSP. Veel minder dan de
ouderee generatie waren deze jongeren nog bereid te accepteren dat de RKSP
zichh binnen de confessionele coalitie de les liet lezen door de protestantse
partijen.. Na eeuwenlange bescheidenheid achtten zij de tijd rijp voor de
katholiekenn om zich offensiever op te stellen teneinde de grootse, katholieke
idealenn te verwezenlijken. Daarvoor was een meer zuivere staatkunde nodig
'voll hart en vurigheid', maar ook nieuwe daadkrachtige en geestdriftige
leiders,, zoals Schaepman dat in het verleden was,99 Het was de taal van een
generatiee die, zoals we zagen, ook in socialistische kring voor de nodige
beroeringg zorgde.
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Alss een van de weinige ouderen genoot Veraart hier aanzien vanwege
zijnn niet van rancune gespeende kritiek op de RKSP.100 De RKSP-leiding
wass echter niet langer bereid om naar de adviezen van haar enfant terrible
tee luisteren: in 1932 wees zij een door Veraart ingediend crisisprogram
alss onrealistisch van de hand. Veraart bepleitte in dit nogal pretentieuze
werkstukk een volledige herordening van economie en samenleving op basis
vann de corporatistische ideeën uit Quadragesimo anno, de in 1931 verschenen
encycliekk van paus Pius xi. De lauwe reactie van het partijbestuur was voor
Veraartt aanleiding om het zijns inziens 'roemloos geworden conglomeraat'
dee rug toe te keren. De oude tactiek van St. Michael om 'van binnenuit' de
partijj te hervormen achtte hij niet langer mogelijk: het was volgens hem
nuu zaak om buiten de RKSP om een nieuw katholiek front te vormen dat
'tegenoverr het kapitalisme het katholicisme' zou stellen. 'Dit moge tijdelijk
afsplitsingg betekenen', verklaarde Veraart, 'in het eind is de overwinning
ons,, dus herstel van de staatkundige eenheid zeker.'101
Mett een inderhaast opgezette lijst, Katholiek-Democratische Bond geheten,, hoopte Veraart zijn populariteit onder veel arbeiders, maar ook onder
dee nieuwe generatie electoraal te verzilveren. Van de katholieke arbeidersbewegingg kreeg Veraart echter geen enkele steun, terwijl zijn actie ook onder
dee numeriek al niet bijzonder grote groep jonge katholieke intellectuelen
zeerr omstreden was. Bij de verkiezingen van 1933 bleef de KDB met 0,55 %
vann de stemmen ver onder de kiesdrempel steken. Na deze les in bescheidenheidd zag Veraart zich genoodzaakt om zijn partij te laten fuseren met
dee RKVP, een partij die hij in het verleden nog hooghartig had afgedaan
alss een 'vies zoodje' geleid door Arts, 'een man zonder enige verdiensten in
hett openbaar leven'.102 Veraart wist echter gedaan te krijgen dat de nieuwe
fusiepartijj voor een groot deel naar zijn wensen werd gevormd. Niet alleen
werdd hij zelf voorzitter en bekleedden zijn - meest jeugdige - volgelingen
err belangrijke posities in, bovendien kreeg zijn crisisprogramma de status
vann partijprogramma, terwijl naast Onze Vaan, waarvan Veraart hoofdredacteurr werd, ook een nieuw wetenschappelijk maandblad het licht zag,
waarinn de professor en zijn vrienden hun visionaire ideeën over een nieuwe,
katholiekee orde konden presenteren.103
Veell sterker dan de RKVP ooit was geweest, was de Katholiek-Democratischee Partij door Veraarts invloed een integralistische partij. Zij zag zichzelf
uitdrukkelijkk als de enige juiste interpretator van de katholieke beginselen.
Off het nu ging om haar pleidooi voor nationale ontwapening, haar eis
hett bankgeheim op te heffen of haar plannen voor een publiekrechtelijkee bedrijfsorganisatie, steeds benadrukte de KDP dat haar standpunten
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voortvloeidenn uit katholieke geboden. Deze geboden waren absoluut. Een
Vaarlijkk katholieke politiek' was volgens de KDP dan ook geen 'compromissenpolitiek'' zoals de RKSP die voerde, maar 'een logisch gesloten systeem
vann economische en staatkundige hervorming'.10*
Dezee ideologische bevlogenheid stond een positieve waardering van de
parlementairee democratie niet in de weg maar versterkte deze juist. In
naamm van de katholieke beginselen wierp de KDP zich op als verdediger van
dee democratie tegen de aanvallen van fascisme en communisme. De partij
steundee in tegenstelling tot de meeste katholieken dan ook niet Franco maar
dee republikeinen gedurende de Spaanse Burgeroorlog. Wat de binnenlandse
politiekk betreft, hield de partij vast aan de door Wesseling uitgestippelde
strategiee om een democratische coalitie met SDAP, VDB en CDU tot stand te
brengen. .
Voorall met de laatstgenoemde partij, de Christelijk-Democratische
Unie,, toonde de KDP in veel opzichten sterke verwantschap. Net als de
KDPP was deze progressieve protestantse groepering ontstaan uit een samengaann van verschillende linkse afsplitsingen van CHU en ARP, waaronder
Staalmanss CDP, zij het dat het gehele fusieproces reeds in 1926 had plaatsgevonden.. Grote woorden en hooggestemde idealen behoorden ook hier
tott het vaste repertoire. De CDU profileerde zich net als haar katholiekdemocratischee pendant als een partij die haar ontwapeningseis en haar socialee vooruitstrevendheid vanuit een christelijke ethiek motiveerde. Vooral
inn sociaal-politiek opzicht beschouwde ze zich als de enige erfgenaam van de
denkbeeldenn van de jonge, nog niet door de macht gecorrumpeerde Ruyper.
Opp praktisch-politiek gebied sprak de unie zich evenals de KDP expliciet uit
voorr een coalitie met de SDAP. Een opvallende overeenkomst tussen beide
partijenn is voorts het grote aantal relatief jeugdigen in de partijtop: hiermee
stakenn beide partijen (net als de OSP) gunstig aftegen de voornamelijk door
c
oudee mannen' beheerste grote partijen.
Tussenn de vooral door jonge intellectuelen gedomineerde partijorganisatiee en haar vertegenwoordiger in de Tweede Kamer bestond bij beide
partijenn ten slotte ook een zekere spanning. Zowel de CDU als de KDP bleek,
ondankss alle hooggestemde retoriek, electoraal afhankelijk te zijn van de
populariteitt van één persoon. Bij de KDP was dit zoals bekend de jonge
Arts,, terwijl de CDU in de boerenactivist Hendrik Sjoukes van Houten haar
WahlbkomotivWahlbkomotiv kende. Zoals Arts zijn plaats in de Tweede Kamer had heroverdd dankzij zijn machtsbasis in Tilburg, zo dankte Van Houten zijn zetel
aann zijn populariteit onder de door de crisis geteisterde pachtboeren.105
Hierdoorr lijken zeker Arts, maar in mindere mate ook Van Houten zich in
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dee Tweede Kamer meer representant van het eigen electoraat dan vertolker
vann de visionaire ideeën van de partij te hebben gevoeld. De pretenties die
beidee partijen hadden werden zo in de realiteit van de Haagse politiek sterk
gerelativeerd. .
Eenn belangrijk verschil tussen beide partijen ligt in de electorale ontwikkelingg die zij in de jaren dertig doormaakten. Waar de CDU bij de
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1937 een tweede zetel in de wacht wist te
slepenn (2,09% van de stemmen), zag de KDP bij deze verkiezingen haar
aanhangg dramatisch teruglopen. Met o,68% van de stemmen verloor de
katholiekee splinter niet alleen haar enige zetel, maar ook de in 1935 ingevoerdee waarborgsom. Na 1937 ging het dan ook rap bergafwaarts met de
KDP.. Op 19 februari 1939 besloot de partij zichzelf op te heffen om terug
tee keren naar de RKSP. In de hetzelfde jaar gehouden verkiezingen voor de
Provincialee Staten slaagde de CDU erin om zich te handhaven op het niveau
vann 1937 (2,06% van de stemmen).106
Datt de CDU zich wél en de KDP zich eind jaren dertig niet als een
kleine,, maar relatief stabiele machtsfactor had weten te vestigen, kan uit
verschillendee factoren verklaard worden. Gewezen moet worden op een
sterkeree anti-militaristische en christelijk-democratische traditie in protestantsee kring en op het feit dat de CDU veel minder dan de KDP te
lijdenn had onder persoonlijke animositeit en interne spanningen tussen
dee verschillende politieke bloedgroepen en afdelingen. Zeker nadat Veraartt in 1935 uit teleurstelling over de slechte resultaten bij de ProvincialeStatenverkiezingenn dat jaar terugtrad als voorzitter van de partij, raakte de
KDPP sterk verdeeld tussen de intellectuele KDB'ers, de Tilburgse Artsianen
enn een kleine groep volgelingen van Wesseling.107
Dee twee belangrijkste oorzaken van het verschil in beider levenscyclus
liggenn echter op een ander vlak: namelijk in de ontwikkeling van de respectievelijkee moederpartijen en in de reactie van de kerken. Het eerste punt
laatt zich het makkelijkst begrijpen. Terwijl de ARP zich onder leiding van
Colijnn in de jaren dertig steeds sterker op de liberalen oriënteerde, zocht de
RKSPP in deze periode juist langzaam maar zeker toenadering tot de SDAP.
Inn programmatisch opzicht ging de RKSP zich ook steeds sterker uitspreken
voorr een ordening van het economisch leven.108 Waar kortom in de protestantsee politiek het gat in de markt aan de linkerzijde steeds groter werd,
werdd deze in katholieke kring in deze zelfde periode juist gedicht.
Hett tweede punt - de houding van de kerken - ligt gecompliceerder.
Beidee partijen hebben immers te maken gekregen met een openlijke veroordelingg van kerkelijke zijde. Op het eerste gezicht leek de CDU zelfs zwaar-

HOOFDSTUKK 3 * GROTE BEGINSELEN EN SMALLE MARGES

107

derr getroffen, daar de synodes van de Christelijke Gereformeerde Kerk en
dee Gereformeerde Kerken in Nederland vanaf respectievelijk 1936 en 1937
tuchtmaatregelenn namen tegen prominente leden van de partij. Voor de
getroffenenn bood de protestantse gemeenschap echter nog voldoende uitwijkmogelijkheden,, bijvoorbeeld in de Nederlandse Hervormde Kerk of de
Gereformeerdee Kerken in Hersteld Verband waarvan veel CDu'ers lid werden.1099 De kerkelijke versplintering bood zo grotere mogelijkheden voor
politiekee versplintering.
Hetzelfdee geldt omgekeerd voor de katholieke gemeenschap waar de kerk
dee eenheid in geloof en politiek met hand en tand beschermde. Officieel
heeftt het episcopaat tegen de KDP nooit de sanctiemaatregelen (onthoudingg van de sacramenten) getroffen die zij in twee mandementen in 1933
enn 1936 wel tegen de SDAP, CPH en NSB uitvaardigde, maar de druk die op
dee katholieke dissidenten werd uitgeoefend, was er nauwelijks minder om.
Niett alleen herhaalden de bisschoppen bij iedere verkiezing de in de jaren
twintigg steeds uitgesproken veroordeling van het katholiek dissidentisme,
ookk weigerden zij de statuten van deze partijen te erkennen en lieten zij
zelfss consequent alle correspondentie van katholieke splinterpartijen onbeantwoord.1100 Een groot deel van deze correspondentie biedt, hoe gekleurd
zijj soms wellicht ook is, een onthullend beeld van de discriminatie die
KDp'ers,, RKVp'ers, KDB'ers en andere katholieke dissidenten ondervonden.
Aann sommigen van hen werden de sacramenten geweigerd, anderen werden
alss collectant ontslagen, zagen kerkelijke opdrachten aan zich voorbij gaan
off kregen op andere wijze te verstaan dat zij geen goede leden der 'Roomschee Familie' waren.111 De grote invloed die de kerk binnen de katholieke
gemeenschapp had, betekende dat de discriminatie van de katholieke dissidentenn niet beperkt bleef tot de kerkelijke sfeer. Zo werd Wesseling in 1937
alss lid van de Roomsch-Katholieke Journalisten Vereeniging geroyeerd, terwijll de Roomsch-Katholieke Werkliedenvereeniging een jaar eerder haar
ledenn had verboden lid te zijn van de KDP.112
Alss verklaring voor het falen van de KDP moet deze kerkelijke bestrijding
zonderr meer als meest gewichtige worden beschouwd. Hoe kon de partij
dee gewenste vernieuwing van de katholieke politiek tot stand brengen als
dee kerk zich zo krachtig tegen haar keerde? Wat voor een betekenis had
haarr beroep op de katholieke beginselen dan nog? Natuurlijk, de KDp'ers
kondenn wijzen op de vaagheid van de episcopale verklaringen of zich zelfs
verschuilenn achter de zwijgzaamheid van de paus op dit punt, maar dit was
tegenn beter weten in. Zolang de praktijk uitwees dat de kerk zich van hoog
tott laag achter de RKSP schaarde en haar met raad en daad terzijde stond,
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wass de speelruimte voor pogingen tot het voeren van een katholieke politiek
buitenn de RKSP zo minimaal dat zij gedoemd waren te mislukken.
Achteraff lijken de zeventien jaren 'dissidentenwee', zoals de afsplitsingskoortss in katholieke kring werd genoemd, op de keper beschouwd weinig
meerr te zijn dan een gevecht om enkele luttele stemmen in de marge van de
katholiekee gemeenschap. Daarbij bleek de regionale populariteit van Arts
eenn succesvoller wapen dan de hooggestemde beginselen van Veraart, die
immerss alleen een kleine groep linkse katholieke intellectuelen vermochten
aann te spreken. De betekenis die aan deze partijen moet worden toegedicht,
ligtt echter niet in hun werkelijke sterkte maar in de 'precedentwerking' die
vann hun optreden uitging. Voor zowel het episcopaat als de RKSP gold de
angstt voor een algehele afbrokkeling van de katholieke eenheid als voornaamstee drijfveer voor een nauwe samenwerking, die sterker werd naarmate
hethet dissidentenwee voortduurde. De geschiedenis van het katholieke dissidentismee in het interbellum was dan ook de geschiedenis van een steeds
sterkeree vervlechting tussen kerk en politiek in de katholieke gemeenschap.
InIn die zin hadden de katholieke dissidenten een invloed die vele malen
groterr was dan de koele cijfers doen vermoeden.
HetHet volk der vele sekten?
Hett ontstaan van de vele kleine partijen in Nederland is dikwijls in verband
gebrachtt met een typisch Nederlandse neiging tot Prinzipienreiterei en
ideologischh perfectionisme.113 Voor de liberaal J.J. van Bolhuis was het
redenn om het succes van een mogelijke wijziging van het kiesstelsel op
voorhandd te betwijfelen. Het Nederlandse volk was in zijn ogen nu eenmaal
'hett volk der vele sekten, der vele schakeeringen in het lager onderwijs, der
staatkundigee hokjes en godsdienstige vakjes'. Tegen zo'n volksaard was geen
kieswett opgewassen.114
Vanuitt dit uitgangspunt redenerend, zouden we de in dit hoofdstuk
behandeldee partijen de meest typisch Nederlandse kleine partijen kunnen
noemen.. De blijkbaar aangeboren neiging van de Nederlander tot ideologischee scherpslijperij openbaarde zich immers bovenal in deze afsplitsingen.
Ongetwijfeldd is de HGS hiervan het meest extreme voorbeeld. Haar doel was
niett om praktische resultaten te bereiken of om belangen te behartigen, maar
omm het volk te bekeren tot God en het te waarschuwen voor dwaalwegen.
Slechtss van Hem was immers verlossing te verwachten en niet van enigerlei
regeringg of parlement. Politiek was voor haar religie, de partij was, zoals
menn het zelf noemde, 'een kring van getuigen'. Daarin verschilde de partij
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duidelijkk van de SGP. Deze partij gebruikte haar spreektijd in de Tweede
Kamerr niet alleen voor preken, maar ook om de regering te wijzen op de
belangenn van haar achterban. Integralisme en belangenbehartiging gingen
hierr samen. Daarmee hadden de staatkundig-gereformeerden in tegenstellingg tot de HGS een fundament gecreëerd dat vele stormen zou trotseren.
Dee HGS daarentegen nam na de Tweede Wereldoorlog de vorm aan die
waarschijnlijkk het best bij een integralistische beweging past, namelijk die
vann studieclub.
Watt de SGP en HGS wel met elkaar deelden, was hun resolute afwijzing
vann het bestaande en hun openlijke verlangen naar een staat gebaseerd op
geheell andere, theocratische beginselen. Toch waren zij geen revolutionaire
partijen.. De totale ommekeer lag in hun ogen in Gods Hand, de mens
konn slechts leven naar Zijn Geboden en verder lijdzaam afwachten. Tot
gewelddadigee actie hebben beide partijen daarom ook nooit opgeroepen,
zelfss niet tegen de gehate katholieke kerk. Het Noord-Ierse scenario is
Nederlandd bespaard gebleven.
Bijj de OSP lag dit anders. Het echte socialisme was voor haar het revolutionairee socialisme. Al haar activiteiten waren gericht op de revolutie. Voor
zoverr zij deelnam aan de 'bestaande politiek', bijvoorbeeld door deelname
aann verkiezingen, had dit slechts propagandistische waarde. Toch is het niet
juistt de OSP zonder meer als een revolutionaire partij te beschouwen. Daarvoorr had zij te zeer ook het karakter van een bende, door de economische
crisiss geradicaliseerde jongeren, die uit frustratie over de oligarchisering van
dee SDAP en zeker ook uit een zeker verlangen naar lang vervlogen heroïsche
tijdenn hun moederpartij de rug hadden toegekeerd. Zoals in hoofdstuk 5
zall blijken, was dit afscheid voor de meesten van hen ook slechts tijdelijk
vann aard.
Frustratiee over de vergrijzing van de leiding van de moederpartij en
eenn hang naar heroïek en activisme lagen evenzeer ten grondslag aan de
kritiekk van veel katholieke jongeren op de RKSP in de jaren dertig. De
KDPP van Veraart wist hier evenwel in beperkte mate van te profiteren.
Weliswaarr presenteerde de partij zich als de enige, echte katholieke partij,
maarr de door de Rooms-Katholieke Kerk met represailles afgedwongen
eenheidd verhinderde dat de KDP tot een soort katholieke OSP zou uitgroeien.
Bovendienn was het (in de zin van Daalder bedoelde) integralistische karakter
vann de KDP weinig overtuigend zolang Arts namens de partij in de Tweede
Kamerr zat. Het optreden van Arts laat zich waarschijnlijk het best begrijpen
alss een regionalistisch dissidentisme op levensbeschouwelijke grondslag
inn de zin dat het vooral appelleerde aan de behoefte van veel Tilburgers
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aann een meer persoonlijke vertegenwoordiging. De persoon was kortom
minstenss even belangrijk als het beginsel en als zodanig leek de 'Artsiaanse
RKVP'' meer op een verkiezingscomité van een eminent persoon dan op
eenn integralistische partij. Bij de CDU ten slotte bestond eveneens een kloof
tussenn een ideologisch bevlogen partijkader en haar afgevaardigde in het
parlement,, die zich voornamelijk opwierp als behartiger van de belangen
vann de pachtboeren in het noorden van het land.
Dee voornaamste afsplitsingen van de grote beginselpartijen overziend,
kann aldus gesteld worden dat geen van deze partijen (wellicht met uitzonderingg van de HGS) uitsluitend gedreven werd door een zucht naar
ideologischee zuiverheid. Behartiging van verwaarloosde belangen, jeugdig
elann en lokale eigenaardigheden speelden evenzeer een rol, In plaats van
zee te beschouwen als een uitdrukking van een 'typisch Nederlandse' neigingg tot integralisme, kunnen de meeste van deze partijen dan ook beter
begrepenn worden als (al dan niet tijdelijke) verzamelpunten van verschillendee soorten politieke onvrede binnen de sterk in zichzelf gekeerde morele
gemeenschappen.. Dat deze gevoelens van ongenoegen vervolgens met zoveell ideologische bevlogenheid werden omkleed, hangt grotendeels samen
mett de politieke cultuur van deze periode. Het interbellum was, zoals de
historicuss Kossmann treffend heeft verwoord, 'een tijd van grote, plechtige
woorden'.. Politici en publicisten wezen hun aanhang steeds op de grootse
toekomstt die hen te wachten stond, maar ook op de enorme gevaren die
dreigdenn als men niet eendrachtig bleef optrekken.115
Tegelijkk echter was het een periode waarin de aandacht was komen te
liggenn op de praktische mogelijkheden die de democratie bood. De politiek
vann de grote partijen was - om het bekende onderscheid van Max Weber
tee gebruiken - niet langer slechts gebaseerd op de Gesinnungsethik van de
bevlogenn volkstribuun voor wie de toekomst grenzeloos was, maar nu ook
opp de Verantwortungsethik van de nuchtere bestuurder, die de taaiheid van
hett bestaande onderkende.116 In het contrast tussen hooggestemde retoriek
enn de praktische resultaten lag in dit tijdvak dan ook dé zwakke plek van de
grotee beginselpartijen. Kritiek op beginselverzaking van de moederpartij
leekk daardoor het meest effectieve wapen om allerlei typen ongenoegens
meee te verwoorden.
Daarr kwam nog iets bij. Wie in het interbellum wilde deelnemen aan de
politiek,, deed dit op basis van een beginselprogramma. Het voornaamste
kritiekpuntt op de 'eminente personen' was steeds geweest dat zij politiek
niett als een strijd tussen beginselen, maar als een zaak van personen zagen.
Daarmeee hadden zij zich buiten de erkende politieke cultuur geplaatst. Nog
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sterkerr gold dit als men politiek wilde bedrijven op basis van specifieke
belangenn of issues. Wie serieus genomen wilde worden, was kortom gedwongenn om zich op al dan niet aan de moederpartij ontleende beginselen
tee baseren. Het isolement van de belangenpartijen in deze periode kan dit
verderr verduidelijken.

HOOFDSTUKK 4

Hett isolement van de belangenpartijen
InIn het interbellum werd bij de Tweede-Kamerverkiezingen gemiddeld rond
3%% van de stemmen uitgebracht op partijen die doorgaans met de term
'belangenpartijen'' worden aangeduid. Het is een bonte categorie waartoe
inn de regel zowel single-issue-partijtjes worden gerekend, als partijen die
opkwamenn voor verschillende sociale groepen als boeren, middenstanders
enn politieagenten.
Hoewell ook voor 1917 verschillende parlementariërs zich in de praktijk
voorall met belangenbehartiging bezighielden en er ook reeds tal van belangengroepenn bestonden, was het fenomeen van de belangenpartij tot 1917
feitelijkk onbekend. De entree van de belangenpartijen op het politieke toneel
wass dan ook even verrassend als omstreden. Door zich expliciet op deelbelangenn te richten overtraden deze partijen immers een van de fundamentele,
zijj het ongeschreven regels van de politiek, namelijk dat iedere partij vanuit
haarr eigen beginselen het algemeen belang diende na te streven. Terwijl
overr de wenselijkheid van de aanwezigheid van revolutionaire partijen en
radicalee splinterpartijen nog verschillend werd gedacht, bestond binnen de
grotee stromingen dan ook een vrij grote mate van overeenstemming dat
puree belangenbehartiging geen legitieme basis was voor partijvorming. De
vermetelenn die het in deze periode toch waagden een belangenpartij op te
richten,, konden bijgevolg rekenen op spot en isolement.
Inn dit hoofdstuk zal deze tot dusver nog nauwelijks bestudeerde categorie
vann belangenpartijen centraal staan. De aandacht zal worden gericht op de
tweee typen belangenpartijen die ondanks de zeer vijandige omgeving waarin
zijj opereerden toch vrij duurzaam bleken te zijn, namelijk boerenpartijen
enn middenstandspartijen. Voordat deze partijen aan de orde komen, zal
allereerstt nader worden ingegaan op de achtergronden van het ontstaan
vann belangenpartijen.

BelangenpartijenBelangenpartijen en de verstrengeling van staat en maatschapp
Dee opkomst van belangenpartijen moet begrepen worden tegen de achtergrondd van spanningen die de voortgaande indringing van de staat in
hett maatschappelijk leven met zich meebracht.1 Enerzijds was hierdoor het
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verwachtingspatroonn ten aanzien van het probleemoplossend vermogen
vann de overheid toegenomen. De leniging van allerlei sociale, economische
off culturele behoeftes werd daarmee in toenemende mate als een politieke
kwestiee beschouwd. Anderzijds dienden door de toenemende overheidsbemoeienismoeienis ook in sterkere mate dan voorheen deelbelangen beschermd te
worden.. Groepen die zich voorheen koning op eigen erf hadden kunnen
wanen,, zagen zich in toenemende mate geconfronteerd met de zich steeds
verderr uitstrekkende tentakels van de overheid.
Watt dit proces bovendien zo ingewikkeld maakt, is dat de maatschappij
niett langer meer bestond uit slechts een gering aantal duidelijk onderscheidenn beroepsgroepen. De modernisering van de economie had geleid tot een
sterkee sociaal-economische differentiatie: tal van 'nieuwe' beroepsgroepen
mett eigen belangen en verlangens waren ontstaan. Door deze 'economisering'' en 'pluralisering' van de samenleving zou de noodzaak tot organisatie
nogg urgenter worden. Dit gold in de eerste plaats voor al die verschillende
beroepsgroepen.. Want of deze nu 'oud' dan wel 'nieuw' waren en of men
zichh nu door de staat bedreigd voelde dan wel door de staat geholpen wilde
worden,, om gehoord te worden in de gepluraliseerde massamaatschappij
wass het noodzakelijk zich als groep te organiseren en zich als zodanig te profileren.fileren. Dit leidde tot een ongekende organisatiedrift. Vooral in de j aren rond
dee eeuwwisseling leek het alsof vrijwel iedere dag wel ergens in het land een
nieuwee belangengroep het licht zag. Bakkers en stenografen, kermisexploitantenn en fruittelers, kantoorpersoneel en bouwvakkers, deze en tal van anderee beroepsgroepen richtten rond 1900 alle eigen belangenorganisaties op.
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Dee noodzaak tot versteviging van de organisatie gold ook voor de
politiekee partijen. Hun pretentie om als intermediair tussen burger en
politiekk op te treden, werd door de economisering en pluralisering van
dee samenleving sterker op de proef gesteld. Een profilering op enkele
hoofdpuntenn volstond niet langer; voortaan diende de partij, zowel in haar
programmaa als in haar kandidatenlijsten en organisatie, een veel grotere
verscheidenheidd aan sociale groepen en politieke verlangens op één lijn te
brengen.. Bovendien was het van eminent belang om een modus vivendi te
vindenn met de nieuwe belangengroepen.2 Al snel drong zich dan ook de
vraagg op of hun negentiende-eeuwse beginselen nog wel geschikt waren
omm een koers uit te stippelen in wat de staatsrechtgeleerde Hugo Krabbe
typeerdee als de 'woestijn van belangen die het maatschappelijk leven te
aanschouwenn geeft'.3
Welkk overtuigend verband kon worden gevonden tussen de belangen
vann de suikerbietenteelt en de horeca? Bestond zoiets als een uitgesproken
liberalee of antirevolutionaire visie op de ontginning van woeste gronden?
Wass niet een nieuw kompas nodig om niet te verdwalen in die woestijn
vann belangen? Een herverkaveling van het politieke landschap op basis
vann moderner geachte sociaal-economische tegenstellingen was dan ook
eenn steeds terugkerend thema in het politieke debat. Hetzelfde kan gezegd
wordenn van de talrijke pleidooien voor een op basis van sociale groepen
georganiseerdee (corporatistische) vertegenwoordiging als alternatief voor
off aanvulling op de bestaande volksvertegenwoordiging.4
Hett is tegen de achtergrond van dit (permanente) spanningsveld tussen
economiseringg en pluralisering enerzijds en de pogingen tot partijpolitieke
omkaderingg op basis van levensbeschouwelijke beginselen anderzijds dat
wee de opkomst van het fenomeen van de belangenpartij moeten plaatsen.
Dee directe aanleiding daarentegen was de invoering van de evenredige vertegenwoordiging.. Door dit stelsel, met zijn lage kiesdrempel en soepele
voorwaardenn voor inschrijving, konden belangengroepen een nieuwe strategiee volgen om de politiek te wijzen op de eigen noden, namelijk deelname
aann verkiezingen. Vooral in de eerste jaren na de invoering van de evenredigee vertegenwoordiging werd het land overspoeld door een vloedgolf aan
belangenpartijen.. Bekijken we deze groep nader, dan valt op dat zij voor een
groott deel uit piepkleine single-issue-partijtjes bestaat. Zoals in de inleiding
reedss vermeld, waren dit meestal eenmansondernemingen die het nieuwe
kiesstelsell aangrepen om allerlei nijpende kwesties en misstanden onder de
aandachtt van de overheid en de publieke opinie te brengen. De kern van de
groepp belangenpartijen bestond echter uit een aantal redelijk georganiseerde
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enn electoraal iets succesvollere partijen, die zich bij verkiezingen opwierp
alss vertolker van de belangen van een bepaalde groep in de samenleving.
Dee invoering van de evenredige vertegenwoordiging had vooral binnen
dee neutrale belangenorganisaties aanleiding gegeven tot nogal wat interne
discussiee over de te volgen koers. Moest men het nieuwe kiesstelsel niet
aangrijpenn om eigen kandidaten in de Tweede Kamer te brengen of beperktee men zich formeel althans tot politieke afzijdigheid? In de meeste
gevallenn leidde het overleg hooguit tot wat tactische dreigementen aan
hett adres van de gevestigde partijen waarop vervolgens de officiële neutraliteitsverklaringg werd herhaald.5 Enige belangengroepen besloten echter
tott partijvorming over te gaan. De onderofficierenvereniging Ons Belang
richttee bijvoorbeeld het Verbond tot Democratiseering der Weermacht op,
vanuitt de Algemeene Nederiandsche Politiebond ontstond een Politiepartij,
terwijll enige belangenorganisaties voor de horeca het initiatief tot oprichtingg van een Middenstandspartij namen. Daarnaast werden ook nog tal van
belangenpartijenn opgericht die buiten de erkende belangenorganisaties om
opereerden,, zoals de Neutrale Partij (een belangenpartij voor artiesten en
bioscoophouders)) en de Plattelandersbond.
Opp de Politiepartij na wisten al deze genoemde partijtjes in 1918 een
zetell in de wacht te slepen.6 Eenmaal in de Tweede Kamer bleken de vertegenwoordigerss van deze partijtjes maar weinig te kunnen bereiken. Vrijwel
niemandd nam ze serieus en afgezien van de kleine fractie van de Economischee Bond wilde niemand met hen samenwerken. De belangen die zij
wenstenn te behartigen, bleken althans in de Kamer nauwelijks tot debat te
leiden.. Na drie jaar kamerlidmaatschap erkende Willem Wijk, de afgevaardigdee van het Verbond tot Democratiseering der Weermacht, dat de formele
regelss van de kieswet andere waren dan de informele regels van het politieke
spel.. Op een partijvergadering concludeerde hij dat 'de partijinzichten en de
partijbelangenn der groote groepen het voor alleenstaande afgevaardigden
voorr groepsbelangen onmogelijk maken om iets van belang te bereiken.
Althanss niet meer dan langs de politieke partijen.' Het experiment werd als
misluktt verklaard en Ons Belang hield zich voortaan buiten de politiek.7
Ookk in de Middenstandspartij en de Neutrale Partij brak al spoedig het
inzichtt door dat de ingeslagen weg doodliep; beide partijen sloten zich in
19211 aan bij de Vrijheidsbond.
Vann het falen van deze eerste belangenpartijen is ongetwijfeld een weinig
bemoedigendee werking uitgegaan. Na deze eerste periode van 'experimenteren'' met de nieuwe kieswet zouden nooit meer zo veel belangenpartijenn voor zo veel verschillende beroepsgroepen deelnemen aan Tweede-

HOOFDSTUKK 4 • HET ISOLEMENT VAN DE BELANGENPARTIJEN

117

Kamerverkiezingen.. De belangenpartijen die na de periode 1918-1922 blevenn bestaan, kunnen we onderverdelen in twee typen. Allereerst waren
datt partijen die opkwamen voor de belangen van de middenstand of wat
daarvoorr moest doorgaan. Zoals we later zullen zien, leidde de onduidelijkheidd die bestond over de precieze aard en omvang van de middenstand
tott de oprichting van een veelheid aan middenstandspartijtjes. In de tweede
plaatss ging het om boerenpartijen. De situatie hier is overzichtelijker. Met
dee Plattelandersbond (en zijn opvolger de Nationale Boeren-, Tuindersenn Middenstandspartij) was immers een partij actief die van 1918 tot 1937
steedss minstens één zetel in de Tweede Kamer bezet hield.
'Alles'Alles vloekt den boer'
DeDe Plattelandersbond en de Nationale Boeren-,
Tuinders-Tuinders- en Middenstandspartij 1918-1937
Dee vrijwel permanente aanwezigheid van een boerenpartij in het politieke
spectrumm was geenszins een Nederlandse afwijking. In verschillende westersee democratieën kwamen in deze jaren politieke partijen op die zich
opp de specifieke belangen van de boeren en het platteland richtten. Het
karakter,, de bestendigheid en de betekenis van deze partijen varieerden
echterr sterk per land. Terwijl de boerenpartijen in de Scandinavische democratieën,, Zwitserland en in sommige Oost-Europese landen uitgroeiden
tott krachtige regierungsfahige partijorganisaties gebaseerd op een weliswaar
niett onomstreden maar zeker serieus genomen Agrarideologie, zouden in
West-- en Zuid-Europa (en in de Verenigde Staten) vooral weinig ideologisch
gemotiveerdee protestbewegingen ontstaan die na één of twee verkiezingen
vann het toneel verdwenen, om afgelost te worden door een nieuwe, vergelijkbaree boerenpartij. In de jaren dertig werden dergelijke groepjes vaak door de
opkomendee fascistische en nationaal-socialistische bewegingen opgeslokt.8
Afgezett tegen dit globale patroon lijkt Nederland een uitzonderingspositiee in te nemen. Wat zijn duurzaamheid betreft was de Plattelandersbond
duidelijkk geen ad-hoc protestbeweging van ontevreden boeren: de partij is
meerr dan twintig jaar actief geweest. In die periode heeft ze echter zelden
dee indruk gewekt dat ze meer was dan een matig georganiseerde protestbewegingg van en voor ontevreden agrariërs.
Ondankss zijn langdurige aanwezigheid in het politieke leven van de
natiee is er weinig bekend over deze Plattelandersbond. De aandacht die
inn de historiografie aan de partij is besteed, beperkt zich tot haar functie
alss electorale leverancier aan de NSB in 1935.' Het is echter mogelijk de
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partijj anders te beschouwen, namelijk als uitingsvorm van de politieke
verwaarlozingg van een specifieke groep kleine boeren en zelfs ook als een
misluktee poging om in Nederland, evenals in Scandinavische landen, een
boerenpartijj van enig gewicht te vormen.
Wee kunnen de geschiedenis van de partij onderverdelen in drie periodes.
InIn de eerste boekte de partij als een zeer radicale protestbeweging successen.
Dezee jaren van opgang, tussen 1918 en 1923, werden gevolgd door een langdurigee episode van interne conflicten en scheuring die uiteindelijk hebben
geleidd tot een heroriëntatie, uitmondend in de oprichting van de Nationale
Boeren-,, Tuinders- en Middenstandspartij (NBTM-partij) in 1933. Ten slotte
volgdee een tijdvak waarin de partij haar leidende positie onder de radicale,
ongebondenn boeren kwijtraakte aan de beter georganiseerde en ideologisch
meerr geavanceerde boerenbeweging Landbouw en Maatschappij.
'Den'Den meest ongelikten beer die ooit in de politieke arena is losgelaten'
Aanvankelijkk wees er weinig op dat met de Plattelandersbond een radicale
boerenbewegingg haar intrede in de politiek had gedaan. De partij was op
177 februari 1917 door een kleine groep Zuid-Hollandse boeren opgericht
uitt onvrede met de in de voorgaande jaren sterk toegenomen overheidsbemoeieniss met de landbouw. Omdat Nederland tijdens de oorlogsjaren
voorr zijn voedselvoorziening meer dan ooit was aangewezen op de eigen
agrarischee sector, had de overheid de boeren verplicht om zich op akkerbouww te richten; de oogsten werden vervolgens tegen vastgestelde prijzen
doorr de staat opgekocht.10 Na de eerste, weinig succesvolle deelname aan de
verkiezingenn voor de Tweede Kamer van 1917, besloot de Plattelandersbond
inn 1918 met zowel een rechtse (confessionele) als een linkse (neutrale) lijst
aann de verkiezingsstrijd mee te doen. Met deze merkwaardige constructie
hooptee de bond het voornaamste struikelblok voor een gezamenlijk optrekkenn van boeren te hebben geneutraliseerd, namelijk de godsdienstige
tegenstellingenn binnen zijn beoogde achterban. De strategie leidde vooralsnogg tot een bescheiden resultaat. De partij behaalde net genoeg stemmen
voorr een restzetel (0,67 %), die werd ingenomen door Frederik Bos. Deze als
weinigg spraakzaam omschreven fruitkweker zou zich in de Tweede Kamer
aansluitenn bij de door Willem Treub geleide Neutrale Fractie, waarin behalvee de conservatief-liberale Economische Bond ook verschillende andere
belangenpartijenn zitting hadden genomen.
Pass met de vervanging van Bos in september 1919 door de Hekelingse
boerr Arend Braat zou de Plattelandersbond aan profiel winnen. Niet alleen
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verbrakk Braat abrupt de banden met de volgens hem te 'liberale en stadse'
Neutralee Fractie, bovendien sloeg hij een veel radicalere en rauwere toon
aann dan zijn bedeesde voorganger. Zelden zal een kamerlid erin geslaagd
zijnn om zo snel zo'n verpletterend negatieve indruk achter te laten als 'boer*
Braat.. Niet alleen had hij nauwelijks enig benul van de parlementaire mores,, bleek hij slecht op de hoogte van de finesses van het regeringsbeleid
enn sprak hij erbarmelijk Nederlands, hij was er nog trots op ook. Volgens
Braatt was de Tweede Kamer namelijk geenszins een democratisch afspiegelingscollege,, maar een geheel van het platteland vervreemd instituut waarin
opp basis van 'stadse' manieren en 'stadse' geleerdheid politiek werd bedreven.. De praktijkervaring van de boer werd er in de wind geslagen en zelfs
belachelijkk gemaakt. 'Alles vloekt den boer, veracht hem.' Door hun lange
redevoeringenn te doorspekken met allerlei citaten en onduidelijke cijfers
hooptenn de politici volgens Braat te verdonkermanen dat er een 'hetze tegenn de plattelandsbevolking' werd gevoerd. Deze hetze bleek onder meer uit
dee dreigende invoering van de voor het boerenbedrijf nadelige zomertijd,
uitt de benoeming van incapabele, uitgerangeerde politici op burgermeesterspostenn ten plattelande en uit de invoering van de acht-uurse werkdag.
Inn het debat over deze arbeidstijdverkorting op 15 december 1921 verklaarde
Braat: :
Zedelijkk en moreel wordt het werkzame, nijvere deel der maatschappijj tot slaven der werkschuwe elementen gemaakt, die als hongerige
wolvenn voortgaan de maatschappij op te vreten en onveilig te maken,, gesteund door deze Regeering en deze Kamer. De Nederlandsche
Lenin'ss en Trotski's moeten de revolutie maar eens uitroepen. Dan
staann honderdduizend plattelanders klaar om Amsterdam, Rotterdamm en Den Haag, de broeinesten van dit alles, met den grond gelijk
tee maken.11
Zulkk een onheil was alleen te voorkomen, zo had hij al een jaar eerder
gezegd,, als het landsbestuur bevrijd werd van 'overbodige' partijkwesties en
hett 'domme Regeeringsintellect' ten gunste van een 'Napoleon, die de koe
bijj de horens vat, die werk beloont en luiheid straft, die de revolutionairen
inn de bajes stopt'.12
Mett deze even rauwe als warrige redevoeringen verwierf Braat al spoedig
dee reputatie van 'den meest ongelikten beer die ooit in de politieke arena
iss losgelaten'. De parlementair journalist Doe Hans, in het interbellum befaamdd om zijn trefzekere karakterschetsen van politici, beschreef hoe de
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Tweede-Kamerledenn 'op een goeden dag ontdekten [...], dat over een der
groenee bankjes twee benen lagen, languit op de tafel. Den blik langs die
beenenn zuid-oostelijk werpend, vonden zij romp en hoofd van Boer Braat,
diee aldus in landelijke onschuld z'n lak-hebben aan alle slap en verwijfd
decorumm demonstreerde.'13 In spotprenten figureerde Braat als het prototypee van de onbeschaafde boer die spuwde op het hoogpolige tapijt van
'ss lands vergaderzaal, terwijl hij bijna languit met zijn klompen op tafel in
zijnn zetel hing. Geen enkele partij wenste zich met hem in te laten, elke
beschouwingg aan hem gewijd, aarzelde tussen spot en ongerustheid. Ook
inn uiterst conservatieve en fascistische kringen zou Braat, met zijn weinig
specifiekee pleidooi voor een 'Napoleon', geen enkele steun vinden. Daar
goldd de vertegenwoordiger van de Plattelandersbond juist als een van de

Afb.Afb. 3. Spotprent van boer Braat in de Tweede Kamer

HOOFDSTUKK 4 • HET ISOLEMENT VAN DE BELANGENPARTIJEN

121

verwerpelijkee producten van een massademocratie, waarin allerlei politiekk ongeschoolden over de samenstelling van de Tweede Kamer mochten
beslissen. .
Wiee echter veronderstelde (zoals menigeen deed) dat de Plattelandersbondd zich door het gedrag van zijn voorman electoraal uit de markt had
geprijsd,, kwam bedrogen uit. Braats onbesuisde, polariserende optreden
bleekk op grote delen van het platteland wel aan te slaan. Bij de TweedeKamerverkiezingenn van 1922 behaalden de twee lijsten van de Plattelandersbondd gezamenlijk 1,6% van de stemmen, goed voor twee zetels. Een
jaarr later bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten nam dit aantal toe
tott ruim 1,9 % van het totaal: een verdrievoudiging van de aanhang binnen
vijfjaarr tijd derhalve. De winst dankte de Plattelandersbond volledig aan
zijnn door Braat aangevoerde vrijzinnige lijst. Deze wist vooral in de noordelijkee provincies opmerkelijke resultaten te behalen. In de provincie Drenthe
stemdee 14,1% van de stemgerechtigden op de vrijzinnige lijst van de bond.
Inn sommige gemeenten op het Drentse zand lag dit percentage nog hoger,
zoalss in Vries (46,2 %), Rolde (40,8 %), Ruinen (30,9 %) en Anloo (30,5 %). 14
Zoektt men naar een verklaring voor deze winst, dan valt het oog al
snell op de economische inzinking in deze jaren, die vooral in de agrarische
sectorr sterk werd gevoeld. Deze sector was in de voorgaande decennia
steedss meer gaan bestaan uit kleine, voornamelijk op de export gerichte
boerenbedrijven,, die dus sterk afhankelijk waren van de internationale
economischee conjunctuur. Vooral voor de kleine akkerbouwers (waarvan
err vooral in Drenthe veel waren) had de crisis dan ook dramatische gevolgen:
inn 1922 waren de prijzen voor akkerbouwproducten de helft lager dan
inn 1920. In 1923 was voor de akkerbouw, maar ook voor de veeteelt, een
prijspeill bereikt waarbij nauwelijks nog van een lonend bedrijf kon worden
gesproken.15 5
Datt alleen de vrijzinnige lijst van de bond hiervan vermocht te profiteren,, wijst erop dat de confessionele partijen met meer succes de boeren
inn hun partijen hadden weten te integreren. Met hulp van de kerken en de
christelijkee boerenbonden konden zij een beroep doen op de loyaliteit van
dee landbouwers aan de hun directe eigen belangen overstijgende beginselen.. Wel dwong de opkomst van de Plattelandersbond deze partijen sterker
dann voorheen om voldoende boerenkandidaten op hun lijst te plaatsen.1*
Nuu hadden ook de liberale partijen (de SDAP speelde in boerenkringen nauwelijkss een rol van betekenis) wel een aantal 'agrarische' kandidaten, maar
ditt waren toch vooral deftige hereboeren als A.G.A. ridder van Rappard
(Vrijheidsbond)) en E.M. Teenstra (VDB). De stijl van de liberale partijen
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wass in zijn algemeenheid te elitair en te gedistantieerd om de boeren ook in
tijdenn van crisis aan zich te kunnen binden. Braat maakte handig gebruik
vann de schijnbaar geringe liberale interesse voor het platteland, door de
vrijzinnigee partijen in partijblad De Nieuwe Plattelander stelselmatig af te
schilderenn als werktuigen van 'notarissen, artsen en professoren' die het
plattelandd slechts gebruikten om 'hun lustoorden te bouwen'.17
Omm Braats succes in Drenthe te verklaren dient ten slotte nog gewezen
tee worden op de vooral op de Drentse zandgronden sterk levende gevoelens
vann bedreiging, achtergesteldheid en gekrenkte regionale trots. Deze hingen
medee samen met het hier pas laat ingezette proces van integratie met
dee rest van de natie. Totdat eind negentiende eeuw de ontginningsarbeid
ditt deel van het land min of meer had opengebroken, hadden de hechte
boerengemeenschappenopp het Drentse zand in een sterk isolement geleefd.
Mett de nationale politiek voelden veel zandboeren nauwelijks enige binding:
dee politieke organisatiegraad was relatief gering en de opkomstcijfers bij
dee verkiezingen onder het districtenstelsel behoorden tot de laagste in
Nederland.18 8
Dee religieuze en ook sociale conflicten, die in veel andere delen van
hett land zo belangrijk waren, speelden in de overwegend weinig kerkse,
vrijzinnigee zandgemeenten een veel minder grote rol. Dit betekende al met
all dat enerzijds deze Drentse zandboeren rekening moesten houden met een
steedss machtiger wordende politiek en door de stempücht ook gedwongen
warenn hun stem daarin te laten horen, maar dat anderzijds de vorm waarin
diee politiek zich presenteerde hun vreemd was. De rooms-katholieken
enn orthodox-protestanten hadden 'hun' partijen, de 'hoge heren' en de
arbeiderss ook, maar wie in Den Haag bemoeide zich met hun lot? Vanaf
19222 luidde het antwoord van veel Drentse boeren: Braat!
OpOp zoek naar een beginsel
Naa de 'ontdekking' van dit electoraal vacuüm kwam de Plattelandersbond
voorr de vraag te staan hoe de partij deze achterban voor langere tijd aan zich
zouu kunnen binden. De opvatting dat men serieuzer werk moest maken met
dee opbouw van de interne organisatie, deelde vrijwel iedereen binnen de
bond.. Problematischer was de vraag hoe nu de wil van zijn achterban moest
wordenn geïnterpreteerd. Ging het louter om proteststemmen en volstond
hiervoorr het 'anti-toutisme' van Braat, of moest men zich gaan bezinnen op
nieuwee wegen om op meer constructieve wijze de belangen van de kleine
boerenn te behartigen?
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Ditt laatste vereiste een zekere aanpassing aan de regels van het politiekee spel, die met een leider als Braat niet mogelijk leek. Het leiderschap
vann Braat zou in de komende jaren dan ook de bron van allerlei interne
conflictenn vormen. Een groep rondom het nieuwe Tweede-Kamerlid Rients
Feikess de Boer wenste dat de bond zich ontdeed van zijn voorman en zich
omvormdee tot een meer beschaafde agrarische partij met een eigen, op
plattelandswaardenn gefundeerde visie op het algemeen belang. Vooralsnog
leiddee deze poging tot fatsoenering van de bond tot een weinig verheffende
periodee van onderling gekrakeel, achterklap en fysieke dreigementen over
enn weer. Braat, die De Boer zou hebben gedreigd 'een paar tanden uit zijn
bekk te slaan', kwam hier uiteindelijk als overwinnaar uit.19 De groep rond
Dee Boer werd geroyeerd en nam met een eigen Plattelandersbond deel aan
dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1925. Opnieuw trok De Boer aan het
kortstee eind: de 'Plattelandersbond - richting de Boer' haalde nog niet de
helftt van het aantal op Braat uitgebrachte stemmen (0,6% tegen 1,4%).
Dee populistische campagne van Braat, die zijn toehoorders onder meer beloofdee 'op klompe' naar de Tweede Kamer te gaan, bleek op het door crisis
geteisterdee Drentse platteland op dat ogenblik meer indruk te maken dan
dee iets praktischer voorstellen van De Boer.20
InIn de daaropvolgende jaren zakte de Plattelandersbond diep weg. Hoewell Braats zetel in de Tweede Kamer behouden bleef, verloor de partij bij
dee verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1929 bijna de helft van haar
aanhang.. Ze kwam uit op exact 1% van de stemmen.21 De partijorganisatie
was,, mede door de vele door Braat uitgevaardigde royementen, volledig
inn elkaar gezakt en het partijblad verscheen niet meer. Als parlementariër
baardee hij nauwelijks nog opzien. Vrijwel niemand in de Tweede Kamer
namm nog aanstoot aan zijn tirades: zijn jaarlijkse motie om de zomertijd af
tee schaffen gold er inmiddels, zoals het cPH-kamerlid Van Ravesteyn het verwoordde,, als 'een telkenjare terugkerend natuurverschijnsel, als het eerste
kievitseii en de eerste donder in maart'.222 Zelfs de eind 1929 uitgebroken economischee crisis, die op het platteland meer dan waar ook zulke desastreuze
gevolgenn had, leek de partij niet meer te kunnen redden: bij de ProvincialeStatenverkiezingenn van 1931 kreeg ze nog 0,71 % van de stemmen en verloor
zee vrijwel al haar statenzetels.
Tegenn deze achtergrond van verval zou onder leiding van de Betuwse hereboerr Cornelis Vervoorn een tweede poging worden ondernomen de partij
omm te vormen van een radicale protestbeweging tot een meer aangepaste,
fatsoenlijkee agrarische partij met een eigen organisatie en programma. Inspiratiee werd onder meer opgedaan bij andere Europese boerenpartijen,
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waarmeee de bond contacten onderhield door zijn lidmaatschap van een internationaall bureau van boerenpartijen.23 De meer nationaal georiënteerde
Braatt bleef tegelijkertijd zijn eigen koers volgen: samen met boerenactivist
Antonn Fikse organiseerde hij in 1932 in het hele land protestvergaderingen
enn demonstraties tegen het regeringsbeleid.24
Dee heroprichting van de bond onder de naam Nationale Boeren-, Tuinders-- en Middenstandspartij (NBTM-partij) eind 1932 kan als een overwinningg van de eerste groep beschouwd worden. Behalve een nieuw, veel uitgebreiderr werkprogram had deze vernieuwde Plattelandersbond ook een
programm van beginselen aangenomen. Op tal van punten was dit programmaa ongetwijfeld weinig origineel en weinig consistent. Belangrijker
dann de intellectuele merites van haar nieuwe programma was echter dat
dee NBTM-partij hiermee blijk gaf van een bereidheid zich aan te passen
aann een politieke cultuur waarin beginselen nu eenmaal essentieel waren.
Naa jarenlang protest ondernam de partij een poging om een de directe
boerenbelangenn overstijgende visie op het algemeen belang te formuleren,
waarinn ook de middenstand zich kon herkennen. Die visie was uitermate
conservatief:: de partij wenste een 'nationale politiek te voeren', waarin de
roll van de staat diende te bestaan uit de handhaving van de openbare orde
enn zedelijkheid en van het ontzag voor de christelijke grondslagen van de
samenleving.. In haar werkprogramma pleitte de NBTM-partij voorts voor
veranderingg van de kieswet.25 Uit de verkiezingstoespraken en bijdragen in
hett weer opnieuw uitgegeven partijblad De Nieuwe Plattelander bleek deze
veranderingg neer te komen op een afschaffing van het algemeen kiesrecht en
dee invoering van een corporatistische Vakvertegenwoordiging'.26 Tot Braats
grotee woede en tot opluchting van het Binnenhof wist Vervoorn bij de
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1933 de enige zetel van de partij in handen
tee krijgen. De partij had 1,3 % van de stemmen gehaald, een lichte stijging
inn vergelijking met 1929.27
Dee 'doorstart' van de Plattelandersbond onder een nieuwe voorman en
mett een nieuw serieus programma liep uit op eenfiasco.Met zijn bedaarde
optredenn wist Vervoorn dan wel wat meer sympathie te krijgen bij zijn
mede-kamerleden,, op het platteland echter slonk de aanhang van de partij
dramatisch.. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1935 behaalde
dee partij nog slechts 0,2% van de stemmen, twee jaar later bij de TweedeKamerverkiezingenn zakte dit aantal zelfs tot 0,1 %.M
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DeDe opkomst van een boerenapostel en de ondergang van de NBTM-partij

Dee neergang van de NBTM-partij kan verklaard worden uit de opkomst van
dee boerenbeweging Nationale Bond Landbouw en Maatschappij.29 Deze
beginn 1932 opgerichte bond kan worden beschouwd als een meer geslaagde
pogingg om een boerenbeweging op te zetten op basis van een specifieke
Agrarideologie.Agrarideologie. De leider van Landbouw en Maatschappij was Jan Sm
eenn charismatisch figuur wiens optreden soms gelijkenis vertoonde met dat
vann Domela Nieuwenhuis. Net als deze presenteerde Smid zich tijdens zijn
tourneee door het noorden van het land als een soort martelaar in dienst van
eenn verwaarloosde groep. Nu had ook Braat zich altijd graag met het aureool
vann de martelaar omkleed, maar Smid zou daarnaast, evenals Domela, zijn
aanhangg in vlammende betogen de weg wijzen naar een glorieuze toekomst
waarinn gelijkheid heerste en waarin de politieke strijd tot het verleden
behoorde. .
Dezee vreedzame toestand was volgens Smid echter niet te bereiken door
bezitt op te heffen, maar door juist iedereen een kleine zelfstandige te laten
zijn.. De kleine boer gold voor Smid als de modelburger: de spaarzaamheid,
hett arbeidsethos, het besef van individuele verantwoordelijkheid en de
voorzichtigheidd die de agrarische zelfstandige moest hebben om te kunnen
overleven,, vormden in zijn ogen de pijlers onder een vreedzame, welvarende
samenleving.. Tegelijk besefte hij dat de nood te hoog was om met zulke
droombeeldenn te volstaan, en hij formuleerde dan ook een meer op het
hedenn gericht urgentieprogramma, waarin om overheidssteun voor de
noodlijdendee boeren werd gevraagd. Met deze mengeling van charismatisch
leiderschap,, utopische ideeën en de wens tot concrete maatregelen zou
Landbouww en Maatschappij de NBTM-partij alle wind uit de zeilen nemen.
Hett ledental van de beweging nam toe tot 16 000 eind 1933, waarvan bijna
dee helft uit Drenthe afkomstig was. Jan Smid groeide uit tot een soort
'boerenapostel',, wiens portret in vele boerenkeukens aan de muur hing.
Veell sterker dan in de Plattelandersbond en de NBTM-partij leken in
Landbouww en Maatschappij zo de ingrediënten voor de vorming van een
duurzamee boerenpartij aanwezig te zijn. Toch zou ook Landbouw en Maatschappijj er niet in slagen uit te groeien tot een politieke factor van belang.
Nett zo min als Braat en Vervoorn lukte het Smid om de katholieke en
orthodox-christelijkee agrariërs te overtuigen. Het gebrek aan steun uit deze
kringenn was des te opvallender daar de voorheen zo gesloten confessionelee bolwerken op het platteland in de jaren dertig duidelijke scheuren
vertoonden.. De boerenonvrede ging hier echter andere wegen. Zo wist de
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rondomm de boomkweker Alphons Bouwman gevormde Actie Bouwman
tussenn 1935 en 1937 een behoorlijke aanhang te verkrijgen onder de katholiekee kleine boeren in het Land van Maas en Waal en Oost-Brabant en trok
dee Christelijk-Democratische Unie onder leiding van Hendrik van Houten
veell stemmen van orthodox-protestantse hypotheek- en pachtboeren.30
Nuu bood Landbouw en Maatschappij in het stemhokje ook geen alternatief,, aangezien de beweging besloten had zich vooralsnog te beperken tot
hett geven van stemadviezen. Aanvankelijk leek dit een verstandig besluit,
waarmeee de beweging aantoonde lering te hebben getrokken uit de fouten
vann de Plattelandersbond. Door buiten de partijpolitieke strijd te blijven,
hooptee Smid enerzijds meer speelruimte te hebben om de politiek in haar
geheell te beïnvloeden. Anderzijds vreesde hij dat zelfstandige deelname
dee aantrekkingskracht van zijn beweging op confessioneel georganiseerde
boerenn weinig goed zou doen.
Dezee strategie was gebaseerd op de veronderstelling dat verkiezingen
weinigg meer om het lijf hadden dan een soort momentopname. Juist in de
jarenn dertig gingen verkiezingen echter om het bekennen van kleur. Toen
Landbouww en Maatschappij in 1935, uit teleurstelling over het beleid van
dee liberalen en de NBTM-partij, haar leden de NSB aanbeval, bleek zij de
verkeerdee kleur te hebben gekozen. Het lot van Landbouw en Maatschappij
zouu vanaf dat moment feitelijk verbonden worden aan dat van de NSB,
hoezeerr een deel van de achterban (waaronder Smid) ook trachtte de
onafhankelijkheidd van de beweging overeind te houden.31 Het besluit om
aff te zien van een direct stemadvies bij de verkiezingen van 1937 kon de
schadee niet meer herstellen. Een deel van de achterban behoorde inmiddels
tott Musserts vaste aanhang, terwijl het andere deel in ieder geval in het
verdachtenbankjee was geplaatst. Daarmee was de kans op de vorming
vann een onafhankelijke agrarische partij voorlopig verkeken. Tijdens de
bezettingg fuseerde Landbouw en Maatschappij met het Boerenfront van de
NSB.. Het duurde tot 1963 voordat zich weer een nieuwe boerenpartij op het
Binnenhoff meldde.
Dee collaboratie van veel leden van Landbouw en Maatschappij tijdens de
bezettingg heeft de geschiedenis van de boerenpartijen en -bewegingen in
hethet interbellum ongunstig gekleurd. Overzien we de lotgevallen van de
Plattelandersbond,, de NBTM-partij en Landbouw en Maatschappij, dan is
dee term tragisch op zijn plaats. Achter de drie groeperingen ging een groep
vrijzinnigee boeren schuil die zich door geen van de gevestigde partijen
vertegenwoordigdd voelde. Na de invoering van het algemeen kiesrecht,

HOOFDSTUKK 4 • HET ISOLEMENT VAN DE BELANGENPARTIJEN

127

dee evenredige vertegenwoordiging en de stemplicht trachtte deze vergeten
groepp haar onvrede en wanhoop kenbaar te maken door de onbesuisde Braat
naarr het Binnenhof te sturen. Met zijn optreden tastte Braat vervolgens
dee grenzen af van het parlementair stelsel. Dit stelsel was gebaseerd op
dee idee dat het parlement een getrouwe afspiegeling moest zijn van de
onderr het volk levende denkbeelden maar niet van de daarmee verbonden
omgangsvormen,, woordkeuze en dialecten, zoals Braat ervoer. Door zijn
ostentatievee weerzin tegen de parlementaire mores gaf Braat weliswaar lucht
aann de onvrede van sommige boeren, tegelijk leidde zijn optreden ook
dee aandacht af van voor een deel gerechtvaardigde, althans begrijpelijke
wensen.. Onder leiding van Vervoorn en later Smid werd een poging gedaan
dee noden van de boeren op een meer beschaafde wijzee naar voren te brengen,
datt wÜ zeggen met een solide organisatie, een meer aangepaste stijl en
eenn positiever beginselprogramma. Door de opkomst van de NSB was de
speelruimtee voor de oprichting en ontwikkeling van een onafhankelijke
boerenbewegingg echter uitermate klein geworden.
Betekentt dit dat, zoals de liberale boerenvertegenwoordiger H.D. Louwess eens opmerkte, een bond als Landbouw en Maatschappij, als deze
enkelee jaren eerder was opgericht en zich in rustiger tijden had kunnen
consolideren,, tot een stabiele factor in het politieke landschap had kunnen
uitgroeien?322 Het is een speculatie die niet op voorhand als onwaarschijnlijk
kann worden afgedaan. Veel groter dan de Plattelandersbond zou een dergelijkee boerenbeweging echter niet zijn geweest. De orthodox-protestantse
enn katholieke boeren zaten immers betrekkelijk veilig opgeborgen in hun
zuilorganisaties;; pogingen om hen los te weken zouden ongetwijfeld zijn
gestuitt op stevig verzet van de confessionele partijen. Een onafhankelijke
boerenbewegingg was kortom vrijwel gedwongen om zich te beperken tot
hett niet-confessionele deel van de boerenstand dat uiteindelijk te smal was
omm er een krachtige organisatie op te bouwen.
KlokkenluidersKlokkenluiders van 'de kleurlooze middenstof
MiddenstandspartijenMiddenstandspartijen in het interbellum
Dee term middenstandspartij wordt in de regel gebruikt ter aanduiding van
partijenn die de belangen van kleine zelfstandigen trachten te behartigen. In
veell opzichten zijn de middenstandspartijen vergelijkbaar met de zojuist
besprokenn boerenpartijen. Ook hier ging het om de belangen van een groep
diee zich in eerste instantie bedreigd voelde door de modernisering van de
samenleving.. Evenals de boeren wensten middenstanders vooral met rust te
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wordenn gelaten, maar zagen zij zich door de toenemende staatsinterventies
gedwongenn om deel te nemen aan het politieke spel. De inzet van de
middenstandspartijenn was dan ook in eerste instantie defensief van aard:
dee deelname was aanvankelijk niet gericht op vergroting, maar juist op
verkleiningg van de invloed van de politiek.
Dee retoriek van de middenstandspartijen was dan ook sterk gericht tegenn 'de politiek' in haar geheel. Terwijl de Plattelandersbond daarbij het
accentt vooral legde op de door deze politiek verwaarloosde en geminachte
plattelandsbevolking,plattelandsbevolking, gebruikten de middenstandspartijen een
datt sterk aan dat van de Economische Bond deed denken. Zij omschreven
dee vijand met algemene termen als partijpolitiek, baantjesjagerij, staatssocialismee en spilzucht, terwijl ze zichzelf beschouwden als behartiger van het
algemeenn belang, een term die voor deze partijen synoniem was met een
bloeiendee economie.
Eenn opvallend verschil met de boerenpartijen is de enorme versplinteringg in het kamp van de middenstandspartijen. Een eerste telling wijst
uitt dat veertien partijen zich in deze periode uitdrukkelijk op de middenstandd richtten. Veruit de meeste waren onbeduidende dwergpartijen
diee meestal alleen in de kieskring Amsterdam aan de verkiezingen deelnamen.333 Ter verklaring van de versplintering moet op twee kenmerken van
dezee sociale groep worden gewezen. In de eerste plaats was nergens de organisatiegraadd zo laag en de politieke kleur bijgevolg ook zo onduidelijk.
Doorr de aard van hun werk waren middenstanders gewend individualistischh te opereren. Een uitgesproken politieke betrokkenheid was bovendien
alleenn al uit commerciële overwegingen af te raden: het stootte alleen maar
klantenn af.34
InIn de tweede plaats was ook niet altijd even duidelijk wie nu precies
tott die middenstand behoorde. Bestond hij slechts uit 'ambachtslieden en
neringdoenden'' of moesten ook andere beroepen uit het maatschappelijk
middenn zoals ambtenaren, bankemployés, gepensioneerden en de zogenaamdee vrije beroepen tot de middenstand gerekend worden? Door deze
verwarringg over samenstelling en kleur van de middenstand kon de indrukk ontstaan dat er sprake was van wat men toen noemde een 'kleurlooze
middenstof',, een soort onontdekt land op de politieke landkaart waarvan
dee omvang noch de politieke identiteit bekend was, maar dat althans de
beloftee inhield van succes. Dit idee van een vermeend vacuüm in de politiekee markt had vanzelfsprekend een sterke aantrekkingskracht op allerlei
politiekee entrepreneurs. Een wirwar aan partijtjes zou zich in deze periode
dann ook gaan opwerpen als een soort klokkenluiders die zich keerden tegen
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hett 'onzakelijk politiek gekijf' van de grote partijen en die verlangden naar
eenn waarlijk neutrale overheid, die ieder zichzelf Het zijn.
Hett is niet eenvoudig een duidelijke lijn te ontwaren in dit kluwen
aann middenstandspartijtjes. Met enige goede wil zou men vier periodes
kunnenn onderscheiden: een begin van aparte partijvorming tussen 1917 en
1921,, die uiteindelijk zou eindigen in de aansluiting bij de conservatiefliberalee Vrijheidsbond; vervolgens een wat onoverzichtelijke episode van
sterkee versplintering en radicalisering die tot 1928 zou duren, waarop een
kortee periode van concentratie in één partij tussen 1929 en 1930 volgde en
tenn slotte het roemloze einde in de jaren dertig.
Dee eerste partijen die zich als vertolkers van de middenstand presenteerden,, waren de Neutrale Partij en de Middenstandspartij. Beide waren kort
naa de invoering van de nieuwe kieswet in 1917 opgericht door drie in die
tijdd prominente personen. De Middenstandspartij was gevormd rondom
Abrahamm Staalman, een bekend strijder tegen de Drankwet, terwijl de Neutralee Partij de creatie was van de populaire revuekoning Henri ter Hall en
dee directeur van Nederlandsche Opera G.H. Koopman. Deze laatste partij
baardee enig opzien door haar uitermate kleurrijke, humoristische campagnee in de grote steden met fraaie posters van een knipogende Ter Hall en
prachtigg beschilderde sandwichborden. In Amsterdam wist ze, zo meldde
DeDe Telegraaf, Hadjememaar te strikken voor enige hand- en spandiensten:
hett waren de eerste politieke activiteiten van deze zo legendarisch geworden
zwerver-straatartiest.35 5
Daarnaastt introduceerde de Neutrale Partij een nieuwe en sindsdien ook
nooitt meer vertoonde vorm van campagnevoeren. In de maanden voorafgaandee aan de verkiezingen trok Ter Hall door het land met de revueshow
KnijpenKnijpen maar!> die grotendeels in het teken stond van zijn politieke strijd
tegenn de toenemende belastingdruk. In het titellied luidde het:
ZeZe knijpe an je cente
EnEn an je stukkie brood
EnEn als je nou nog even wacht
DanDan knijpe ze je doodP6
Evenalss in zijn eerdere revues verschenen ook nu de politici weer als de
badbad guys. Zonder uitzondering werden zij voorgesteld als miezerige intrigantenn en ijdele spraakwatervallen, die op kosten van de schatkist allerlei
deelbelangenn najoegen. Het kind van de rekening was steeds het eerlijke,
hardd werkende deel van de natie dat zich verre hield van partijpolitiek en
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waarvoorr bijgevolg ook niemand opkwam. In zijn verkiezingstoespraken
riepp Ter Hall deze mensen min of meer op hem te helpen om het land
tee bevrijden van de partijpolitiek zodat de staat omgevormd kon worden
tott de bescheiden, maar wel waarlijk neutrale behartiger van het algemeen
belang.. De boodschap had hij samengevat in het versje:
GeenGeen Rechtsch, Geen Linksch
GeenGeen Zwart, geen Rood
NeutraalNeutraal is Leven
PolitiekPolitiek is Dood37
Inn vergelijking met deze curieuze Neutrale Partij, waarvan boze tongen
beweerdenn dat zij weinig meer was dan een soort reclamestunt van Ter Hall,
maaktee de Middenstandspartij een meer solide indruk. Niet alleen beschikte
zijj over een uitgebreid werkprogramma, statuten en een beginselverklaring
mett de titel Wat wil de Middenstandspartij?, ook gaf men hoog op van de in
kortee tijd uit de grond gestampte partijorganisatie.38
Dee ambities van oprichter/voorzitter Staalman waren dan ook hooggespannen:: de Middenstandspartij moest voor de middenstanders de rol
gaann vervullen die de SDAP volgens hem voor de arbeiders reeds vervulde.
Wildee de middenstand niet het onderspit delven in zijn tweefrontenstrijd
tegenn het 'grootkapitalistisch' liberalisme van de grote warenhuizen en het
'tirannieke'' socialisme van de coöperaties, dan diende hij een sterk, gedisciplineerdd leger te vormen, dat zonder schroom de eigen belangen verdedigde.
Vann de overheid verwachtte Staalman weinig: net als Ter Hall meende hij
datt de staat klein en neutraal diende te zijn. Slechts als sprake was van
'oneerlijkee concurrentie' zoals in het geval van coöperatievorming mocht
dee overheid ingrijpen.
Ondankss al deze grote woorden en hooggestemde ambities wisten beide
partijenn bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1918 maar net voldoende
stemmenn te behalen voor een zetel. De Neutrale Partij kreeg 0,53% van de
stemmen,, de Middenstandspartij 0,94 %.39 Zowel Staalman als Ter Hall kon
moeilijkk de indruk wegnemen dat zij de middenstand slechts wilden gebruikenn om veel kleinere deelbelangen te beschermen. Zo was de Neutrale Partijj feitelijk toch vooral een belangenpartij voor de entertainmentindustrie
(zijj werd dan ook wel de 'amusementspartij' genoemd), terwijl de Middenstandspartijj sterke wortels had in de Nederlandsche Bond van Slijters,
Koffiehuis-- en Restauranthouders en het Comité tegen overmatige Drankbestrijding.400 Eenmaal in de Tweede Kamer bleken Ter Hall en Staalman
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zichh inderdaad vooral te bekommeren om de belangen van respectievelijk
dee bioscoophouders en de horeca.41
Naa drie jaar weinig succesvol verzet tegen een confessionele meerderheid,, die weinig sympathie had voor kroegen en populair amusement, leek
hethet doek voor Ter Hall en Staalman onherroepelijk te vallen. De wanhopigg geworden liberalen staken hun echter de reddende hand toe. Om
hunn electorale neergang te keren vormden de behoudende liberale partijen
samenn met de Neutrale Partij en de Middenstandspartij in 1921 de Vrijheidsbond.. Met Staalman en Ter Hall hoopten de deftige liberalen twee
stemmentrekkerss in huis te halen die de middenstand naar de partij kon
lokken.. De liberalen beschouwden zichzelf nog te zeer als hoeders van de
goedee politieke zeden om de middenstand met verkiezingscampagnes en
goedkopee beloftes voor hun nieuwe partij te interesseren. Om de bijzondere
positiee van de twee belangenbehartigers te onderstrepen werden zij bij de
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1925 op een aparte aan de Vrijheidsbond
gekoppeldee sublijst kandidaat gesteld.
Dezee constructie viel niet bij iedereen in de smaak. Na de toetreding
vann Staalman en Ter Hall tot de Vrijheidsbond verschenen aan het verkiezingsfrontt tal van partijtjes die meenden dat de middenstandsbelangen bij
dee 'grootkapitalistische' liberalen niet in veilige handen waren. Deze partijtjess manifesteerden zich vooral op lokaal niveau. In steden als Utrecht,
Denn Haag en Amsterdam wisten onafhankelijke middenstandslijsten zich
inn deze jaren een vaste plaats in de gemeenteraad te verwerven.42 Vooral
dee Amsterdamse middenstandspartij, het Neutraal Blok aller Middenstanderss genaamd, behaalde opvallende successen. Ondanks (of misschien juist
vanwege?)) het wat louche imago van haar voormannen hield deze partij
tussenn 1927 en 1935 steeds minstens drie zetels in de gemeenteraad bezet.
Onderr leiding van de zakenman Arpad Weiss voerde ze een zeer onbekookte,, vaak ook lasterlijke oppositiecampagne tegen de groeiende macht
vann de Amsterdamse SDAP. Deze zou haar macht in de stad misbruiken om
dee middenstand de nek om te draaien. Het wapen dat de socialisten daartoe
hanteerden,, waren de gemeentewinkels, die in de gehele stad werden opgericht.. De strijd van Weiss en de zijnen richtte zich echter niet slechts tegen
dee SDAP, maar tegen de politiek als geheel. Want, zoals Weiss in de gemeenteraadd verklaarde, 'politiek is vaak een hinderpaal. Vraagstukken als dat van
hett verkeer en van het Rokin zijn neutrale economische vraagstukken en er
behoorenn eigenlijk niets dan neutrale leden in de Raad te zitten.'43
Eenn deel van het electoraat wenste volgens het blok verlost te worden
vann de 'baantjesjagers en de drijvers' die 'dikwerf opbieden ten koste van
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dee gemeenschap'; het wilde zich weer beschermd voelen door een neutrale
overheidd met verantwoordelijke politici die slechts het algemeen belang
voorr ogen hadden. In het belang van zowel middenstand als de gehele natie
diendee men volgens het Neutraal Blok dan ook terug te keren naar het
districtenstelsell en naar een vorm van censuskiesrecht. Zowel in 1922 als in
19255 trachtte het Neutraal Blok aller Middenstanders zijn groeiende populariteitt in Amsterdam naar het landelijke niveau te brengen. De partij had bij
beidee Tweede-Kamerverkiezingen echter te maken met tal van vergelijkbare
bezuinigings-- en middenstandspartijtjes, die eveneens laster, bijtende spot
enn 'anti-toutisme' tot handelsmerk hadden verheven. Een van deze partijtjes,, de Nationale Bond voor Bezuiniging, bracht in de jaren 1922-1924 een
schimmigg blaadje uit met de titel Tegenstroom, met als ondertitel: Orgaan
terter bestrijding van sociale, economische en politieke nieuwigheden, als daar
zijn:zijn: verplichte luiheid, arbeidersverpietering, raden van arbeid, georganiseer
overleg,overleg, overheidsbemoeiing, staatssocialisme, socialisatie, bolsjewisme,
heidsberooving,heidsberooving, plaatselijke keuze, ojficiëele geldvermorsing en am
Dezee Nationale Bond voor Bezuiniging noch het Neutraal Blok of een
vann de andere vulgaire protestpartijtjes uit deze tijd zoals de Nederlandsche
Middenstandspartijj en de Sociaal-Economische Volkspartij ('stem voor de
eenigste,, juiste weg'), zou erin slagen om de kiesdrempel te behalen.45
Gezamenlijkk wisten deze partijtjes niet veel meer dan één procent van
dee stemmen achter zich te krijgen.
Inn 1929 kregen Weiss en de zijnen opnieuw concurrentie van Ter Hall
enn Staalman. Hun alliantie met de Vrijheidsbond was in 1928 verbroken.
Waarschijnlijkk onder druk van de liberale pers (die een dergelijke verkiezingstechniekk niet vond passen bij een partij die zichzelf profileerde als
bewakerr van de politieke mores) besloot de Vrijheidsbond in 1928 voortaan
aff te zien van de merkwaardige constructie van hoofdlijst en bijlijsten. Met
hett oog op de Tweede-Kamerverkiezingen van 1929 stelde de partij één enkelee kandidatenlijst samen waarop Staalman en Ter Hall een onverkiesbare
plaatss kregen toebedeeld. Voor beiden was het aanleiding om weer met een
eigenn partij aan de verkiezingen van 1929 deel te nemen. Ter Halls nieuwste
creatie,, het Federatief Verband, was een soort kopie van zijn Neutrale Partij,
compleett met ironische rijmpjes en kleurrijke posters.46
Interessanterr was de partij die Staalman had opgericht: de Middenpartij
voorr Stad en Land. Staalman hoopte met deze schepping behalve middenstanderss nu ook boeren achter zich te krijgen. De boeren en middenstanders
vormdenn in Staalmans ogen de kern van een nieuwe, nationale staatkunde
alss alternatief voor de partijdigheid en beginselstrijd van de massademo-
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cratie.. Met een machtige Middenpartij voor Stad en Land hoopte Staalman
dee politiek weer te vervangen door een neutraal bestuur op basis van het
verantwoordelijkheidsgevoel,, de deskundigheid en de soberheid die middenstanderss en boeren eigen was. Met enige goede wil zouden we dit een
eerstee poging tot beginselvorming kunnen noemen. Veel weerklank kreeg
Staalmann niet: wegens gebrek aan leden was van een partijorganisatie eigenlijkk geen sprake. Het kostte hem bovendien moeite om deze beginselen
uitt te werken tot een concreet program. In haar verkiezingsprogramma
ontpoptee de partij zich vooral als een in haar anti-etatisme iets radicalere
Vrijheidsbond.47 7
Hett relatief gunstige verkiezingsresultaat (1,25% van de stemmen, goed
voorr één zetel) dankte de Middenpartij voor Stad en Land dan ook de
niett zozeer aan Staalmans poging tot beginselvorming, maar eerder aan
dee populariteit van haar lijsttrekker, de Gooise zakenman Floris Vos. In de
herfstt van 1928 had Vos opzien gebaard met een in die jaren ongebruikelijk
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staaltjee burgerlijke ongehoorzaamheid. Vos weigerde permanent de ingevoerdee tolheffing op de snelweg Muiden-Amsterdam te betalen en dreigde
zelfss de tolbomen met een vrachtauto te vernielen. Vos' protestactie vond
eenn enorme bijval. Aangemoedigd door Vos besloten tal van andere automobilistenn eveneens de tolbomen zonder betaling te passeren. Na een paar
maandenn werd de tolheffing weer opgeheven. Vooral in meer conservatief
gezindee kranten als De Telegraaf, De Nieuwe Courant en De Controleur genoott Vos sindsdien de heldenstatus van een eigentijdse Robin Hood die het
namenss het volk had opgenomen tegen het 'noodlottige staatssocialisme'.48
Floriss Vos, 'de man die meer houdt van doen dan van praten', werd door
Staalmann naar voren geschoven als het daadkrachtige alternatief voor de
stroperigee 'hokjes- en schotjesgeest' in de politiek.
Voss beloofde het humeur van het Nederlandse volk niet langer te vergallenn met politieke kletspraatjes in de krant of op de radio, maar hij zou
well met kracht ingrijpen waar in naam van het algemeen belang ingegrepenn moest worden. Politiek zou zo onder Vos weer de rol krijgen die haar
toekwam,, namelijk die van een bescheiden verantwoordelijk bestuur, waarvann het volk zo min mogelijk last had. Om dit kracht bij te zetten besloot
dee partij af te zien van haar recht op zendtijd daar 'zy van oordeel is, dat
hett genoegen, hetwelk een radio-ontvangtoestel kan verschaffen, niet mag
bedorvenn worden door politieke twistreden'.49
Dee verkiezingsuitslag was het enige hoogtepunt in de geschiedenis van
dee partij. In de Tweede Kamer verwelkte het daadkrachtige imago van Vos al
snel.. Met zijn goedkeuring van de winkelsluitingswet joeg hij Staalman (en
mett hem een groot deel van de middenstanders) tegen zich in het harnas.
Tott grote hilariteit van de media viel de partij vervolgens uiteen in twee
delen,, die beide tot in de rechtszaal de naam Middenpartij voor Stad en
Landd claimden. De uiteindelijke ontknoping van het j uridisch getouwtrek in
19322 had weinig meer met de realiteit van doen: beide partijtjes bestonden
tegenn die tijd alleen nog in naam.50 Onder invloed van de crisis was het
karakterr van het middenstandsprotest ingrijpend veranderd. De strijd tegen
dee bemoeizucht van de staat had plaats gemaakt voor een steeds dringender
verzoekk om een zekere mate van overheidsregulering ten gunste van de
middenstand.. In 1933 verdween Vos met stille trom uit het parlement, als
eenn vergeten held uit een ver verwijderd tijdperk.
Middenstandspartijenn waren een fenomeen van de jaren twintig. Ondanks
dee hoge nood - jaarlijks werden tegen de 11% van de winkels failliet verklaard511 - dienden zich in de jaren dertig geen middenstandspartijen van
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enigg formaat aan. Gewezen kan slechts worden op het Nationaal Verbond
voorr Plicht, Orde, Recht waarmee het Neutraal Blok aller Middenstanders
vann Arpad Weiss in 1933 aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelnam. De
partijj had zich voor de gelegenheid in een modern fascistisch uniform
gestoken,, compleet met symbool (een vuist gevuld met pijlen), bombastischee manifesten en een 'sterke leider' in de persoon van de huisjesmelker
Adolff Bruinsma.52 Het was te doorzichtig om te kunnen overtuigen, vooral
ookk omdat de eisen vrijwel dezelfde waren als elf jaar eerder. Een massale
niett partijgebonden, maar wel ideologisch gefundeerde protestbeweging
vann middenstanders, vergelijkbaar met Landbouw en Maatschappij, zou in
dezee jaren evenmin ontstaan.
Hett ontbreken van een duidelijk hoorbaar middenstandsgeluid in deze
jarenn wordt veelal verklaard uit de opkomst van het fascisme. In 1930
reedss had de Duitse sociaal-democratische socioloog Theodor Geiger de
opkomstt van de NSDAP in zijn land in verband gebracht met de door de
economischee crisis veroorzaakte Panik im Mittebtand. Juist de slecht aan de
kapitalistischee mentaliteit aangepaste middenstanders waren volgens hem
tijdenss de economische crisis willige slachtoffers van de fascistische partijen
enn maakten hen tot massabewegingen. Deze analyse, die in 1936 nog eens
doorr de Nederlandse historicus Jan Romein werd onderstreept, zou tot
verr na de Tweede Wereldoorlog richtinggevend blijven.53 Onder meer op
basiss van nader electoraal onderzoek is dit beeld inmiddels genuanceerd:
dee meeste fascistische en nationaal-socialistische bewegingen bleken vooral
catch-allcatch-all parties of protest te zijn. Ook de NSB wist haar aanhang uit de
meestt verschillende sociale milieus te rekruteren.54 Daarmee is overigens
niett gezegd dat de opkomst van Mussert geen factor van belang is geweest
inn het verdwijnen van de onafhankelijke middenstandslijsten.
Dee waarde van Geigers analyse moet echter vooral gezocht worden in
haarr invloed op de tijdgenoten. De vrees voor een 'nazificatie' van de middenstandd zou er namelijk toe leiden dat de gevestigde partijen zich serieuzer
dann voorheen gingen bekommeren om de belangen van de kleine zelfstandigen.. Verschillende maatregelen werden genomen om het kleinbedrijf te
beschermen,, waaronder de Vestigingswet van 1937.55 Ook kregen de tot
dann toe parlementair zwaar ondervertegenwoordigde middenstanders prominenteree plaatsen op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen
toebedeeld.. Zo versterkte de RKSP haar fractie in 1937 met maar liefst vier
middenstanders.566 Deze toegenomen aandacht voor de belangen van de
middenstandd helpt, evenals de opkomst van de NSB, de neergang van de
middenstandspartijtjess in de jaren dertig te verklaren.
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Eenn derde factor die genoemd moet worden, heeft in feite betrekking
opp alle belangenpartijtjes die in deze periode de kop opstaken, namelijk
hett isolement waarin deze verkeerden. Per verkiezing bleek duidelijker dat
belangenpartijenn geen geschikt middel waren om de eisen kracht bij te
zetten. .
HetHet falen van de belangenpartijen
Overzienn we de lotgevallen van de belangenpartijen die in dit tijdvak op het
toneell verschenen, dan is het isolement waarin zij verkeerden het meest in
hett oog springende kenmerk. In de Tweede Kamer noch daarbuiten werd
zelfss maar een poging tot debat met een van deze belangenpartijen ondernomen.. De aandacht die ze kregen, beperkte zich tot spottende opmerkingenn of afkeurende meewarigheid. In het door de overheid geregisseerde
overlegg tussen de verschillende sociale organisaties kwamen vertegenwoordigerss van belangenpartijen er niet aan te pas. Alleen belangengroepen
diee zich (althans formeel) buiten de partijpolitiek ophielden, werden als
gesprekspartnerr erkend. Wel gedebatteerd werd daarentegen óver de belangenpartijen,, zowel binnen als buiten het parlement. In de Tweede Kamer
gebruiktenn de gevestigde partijen het 'euvel der belangenpartijen' als een
vann de voornaamste argumenten voor de door hen gewenste verhoging van
dee kiesdrempel.57 En in cultuurpessimistische beschouwingen gold hun
aanwezigheidd dikwijls als een belangrijk bewijs van het algehele normvervall binnen de massademocratie. De historicus Johan Huizinga oordeelde
bijvoorbeeld:: 'Wanneer men de massa uitnodigt, zich te groeperen naar
ideeënn en inzichten, dan is het resultaat dat zij zich groepeert naar belangen,, belangetjes of leusjes.'58
Afgezett tegen hun electorale zwakte en hun weinig revolutionaire inborst
iss de felheid waarmee de belangenpartijen bestreden werden opmerkelijk.
Hett toont aan hoezeer de gevestigde partijen bevreesd waren dat hun sterkeree bemoeienis met het economische leven zou leiden tot een politieke
strijd,, waarin niet langer beginselen maar sociale en economische groepsbelangenn centraal stonden. Een langs zulke scheidslijnen uitgevochten politiekee strijd zou, zo was de stellige overtuiging van velen, 's lands welvaart
enn eenheid ontwrichten: de schatkist zou worden misbruikt voor groepsbelangenn en de natie uiteenvallen in elkaar bevechtende belangengroepen. De
nadagenn van de Republiek in de achttiende eeuw, met haar factiestrijd, gold
alss het schrikbeeld. Katholieken, antirevolutionairen en socialisten vreesdenn bovendien dat een zuivere belangenpolitiek hun emancipatiestreven in
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gevaarr bracht. De politieke strijd, zo hielden zij het publiek steeds voor,
gingg om veel meer dan om groepsbelangen: zij ging om grootse idealen
voorr de natie en om een betere toekomst voor allen. Zowel de media als de
gevestigdee partijen benadrukten steeds weer dat politiek en zuivere belangenbehartigingg ieder een eigen 'sfeer' hadden: een vermenging van beide
inn de vorm van belangenpolitiek was taboe. Het christelijk-historischeblad
DeDe Nederlander verwoordde deze ongeschreven regel van het politiek spel
inn 1917 wellicht nog het best: 'Niet elke leuze mag partijleuze zijn. Voor
dee behartiging van particuliere groepsbelangen mag men vereenigingen en
bondenn oprichten, maar geen politieke partijen. Elke partij moet vóór alles
hett algemeen belang ten doel hebben.'59

Nuu gaf het optreden van de belangrijkste belangenpartijtjes in deze periode,
dee Plattelandersbond en de middenstandspartijtjes, ook weinig aanleiding
hett op voorhand negatieve oordeel over belangenpolitiek bij te stellen. Met
hunn felle en weinig genuanceerde gefoeter op de politiek en de partijen
ontpoptenn zij zich boven alles als protestpartijen. Het protest nam bij de
middenstandspartijtjess van Floris Vos en Ter Hall de vorm aan van een
ironischh bespotten van de politiek (of'de polletiek' zoals Ter Hall het steevast
uitdrukte)) als een met ernstige woorden verhulde vorm van baantjesjagerij.
Dee Plattelandersbond van Braat en de Amsterdamse middenstandslijst middenstandslijst
Arpadd Weiss deinsden daarentegen niet terug voor rauwe retoriek en vuige
lasterr om te protesteren tegen de door de gevestigde partijen geplande
'vernietiging'' van hun achterban. Geen van alle beschikten echter over
eenn uitgewerkt alternatief: hun voorstellen behelsden weinig meer dan de
terugdringingg van de invloed van de politiek ten gunste van een meer
zakelijkk bestuur, waardoor de boeren en middenstanders zoveel mogelijk
mett rust werden gelaten. Het isolement waarin zij verkeerden, versterkte dit
vulgairee 'anti-toutisme': capabele belangenbehartigers hielden zich verre
vann deze partijtjes, terwijl de reeds aanwezige leden gefrustreerd raakten
doorr de hoon van de gevestigde orde.
Tochh bleek juist deze over het algemeen als onbehoorlijk beschouwde
wijzee van politiek bedrijven voor een deel van het electoraat een aantrekkelijkk middel om een vermeende achtergesteldheid te laten blijken.
Afgaandee op de verkiezingsuitslagen was het stemmen op een belangenpartijtjee voor veel middenstanders in de grote steden, maar vooral voor de
niet-confessionelee boeren in het noorden van het land (met name Drenthe),, aan het eind van de jaren twintig zelfs bijna een traditie geworden. Dat
ditt kleine electoraat kon ontstaan, illustreerde het falen van de Vrijheids-
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bondd en in mindere mate ook de VDB (de twee aangewezen partijen voor
vrijzinnigen)) om de boeren en middenstanders in hun partij te integreren.
Hett katholieke, orthodox-protestantse en socialistische kiezerskorps bleek
daarentegenn betrekkelijk immuun voor de verleiding van de belangenpartij.. Weliswaar kan het optreden van splinters als de CDU, de RKVP en de
Actiee Bouwman nauwelijks los worden gezien van de onvrede onder bepaaldee sociaal-economische groepen, maar dat deze partijen zich nochtans
uitdrukkelijkk op de moederpartij bleven oriënteren, was tekenend voor
hethet verschil in beleving vann de beginselen en identiteit tussen het protestantsee /katholieke volksdeel en het vrijzinnige volksdeel.
InIn de jaren dertig verloren de belangenpartijen snel terrein. Van de politiekk werd na het uitbreken van de economische crisis sterker dan tevoren
verwachtt dat zij haar invloed aanwendde om het leed van boeren en middenstanderss te verzachten. De belangenpartijen bleken niet in staat deze
omslagg van vurig anti-etatisme naar het eisen van overheidsinterventie te
maken.. Als gesprekspartner bleven ze voor de overheid onacceptabel, ofschoonn vooral in de Plattelandersbond een zekere bereidheid was ontstaan
omm zich aan de regels van het politieke spel aan te passen. Toch zouden
dee gevestigde partijen maar in zeer beperkte mate profiteren van het verval
vann de belangenpartijen. Daarvoor was een groot deel van het electoraat
vann deze partijen te sterk van de gevestigde politiek vervreemd geraakt.
Dee NSB, met haar aansprekende stijl, haar verheerlijking van de boeren
enn de middenstand als kern van de natie en haar identificatie met de
economischee resultaten van nazi-Duitsland, werd voor een groot deel van
hett electoraat van de Plattelandersbond en zeer waarschijnlijk ook van
dee middenstandspartijtjes nu het alternatief voor de bestaande politiek.
Daarmeee waren deze voormalige aanhangers van Adolf Bruinsma, Arend
Braatt en Floris Vos in wezen van de regen in de drup terechtgekomen. Zoals
inn het volgende hoofdstuk zal blijken zou de NSB als rechts-revolutionaire
partijj eveneens sterk in het isolement raken.

HOOFDSTUKK 5

Hett radicale alternatief
Dee revolutionaire partijen
Dee democratie leek in het begin van de jaren twintig de grote winnaar. In
zijnn in 1921 verschenen boek Modern Democracies sprak de Britse staatsrechtgeleerdee James Bryce zelfs over de 'universal acceptance of democracy
ass the normal and natural form of government'.1 Waren na de Eerste Wereldoorlogg niet de laatste autocratische grootmachten verdwenen? Waren
zijj niet bijna overal - behalve dan in het verre Rusland waar de bolsjewisten
dee macht hadden gegrepen - vervangen door nieuwe democratieën? Was
err niet een Volkenbond waarin deze democratische regimes op vreedzame
wijzee hun conflicten konden oplossen? Het optimisme van Bryce werd door
velenn onderschreven. Maar nauwelijks een jaar na verschijning van zijn boek
begonn dit nieuwe democratische Europa al te kraken.
Opp 30 oktober 1922 greep Mussolini de macht in Italië, in september 1923
vestigdee Primo de Rivera een dictatuur in Spanje, terwijl de democratieën in
Portugall en Polen het slechts tot in 1926 uithielden. In de jaren dertig volgden
meerr landen: Duitsland in 1933, maar onder meer ook Hongarije, Roemenië
enn Oostenrijk. In 1934 concludeerde de Nederlandse socioloog W.A. Bonger
datt Europa in overgrote meerderheid ondemocratisch was geworden: 'van
dee ongeveer 500 miljoen inwoners leven er meer dan 300 miljoen onder
autokratischh regiem.'2 De grens tussen dit autocratisch geregeerde Middenenn Zuid-Europa en het democratische Europa Üep, zoals Johan Huizinga in
hetzelfdee jaar schreef, 'over Delfzijl en Vaals'.3
Inn deze roerige tijden bleef de Nederlandse democratie overeind: pas
inn 1940 zou zij na het binnenvallen van het Duitse leger bezwijken. Bijna
negentigg procent van de Nederlanders stemde in deze jaren op een van de
gevestigdee partijen, die alle in 1917 het algemeen kiesrecht hadden geaccepteerd.. Te midden van de woedende golven die grote delen van Europa
overspoelden,, Lijkt de Nederlandse democratie achteraf een eiland van rust
enn stabiliteit, waar het algemeen kiesrecht, zoals een historicus opmerkte,
'eenn natuurkracht' was geworden, 'bijna een natuurwet zoals de zwaartekracht,, die zich ook niet hoeft te rechtvaardigen maar eenvoudigweg
bestaat'** Maar zo vanzelfsprekend werd dat indertijd niet gevoeld. De grens
vann Vaals tot Delfzijl was geen anti-fascistische of anti-communistische
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SchutzwallSchutzwall waarachter de Nederlandse natie zich kon verschuilen in ee
splendidsplendid isolation.
Hett aantal optimisten dat de toekomst van de democratie gegarandeerd
zag,, nam ook in Nederland sterk af naarmate de jaren vorderden. Er ontbrak
ietss aan die nieuwe democratie van 1917, zo leek het velen, waarbij dat
'iets'' afhankelijk van karakter, wereldbeschouwing en sociale positie kon
staann voor sociale gelijkheid, spanning, daadkracht of idealisme. Maar niet
alleenn ten aanzien van de democratie heerste twijfel en onvrede, in het
algemeenn werd het intellectuele discours in Nederland in toenemende mate
gedomineerdd door onzekerheid en - zoals Huizinga het verwoordde - 'het
beklemmendee gevoel van te leven in een wereld hollende naar haar verderf'.5
Hett is onmogelijk het optreden van de partijen die in dit hoofdstuk
wordenn behandeld, te begrijpen zonder deze achtergrond van onvrede met
hethet bestaande en onzekerheid over de toekomst in ogenschouw te nemen.
Dee revolutionaire partijen gaven voeding aan die onzekerheid en werden er
zelff op hun beurt ook weer door gevoed. Tegenover de democratie boden
zijj een nieuwe heilsleer, de hoop op een totale verandering van politiek en
cultuur.. Het gaat daarbij natuurlijk om de grote ideologische uitdagers van
dee democratie in deze jaren: het communisme enerzijds en het fascisme
enn nationaal-socialisme anderzijds. Geïnspireerd door de experimenten in
respectievelijkk de Sovjet-Unie, Italië en Duitsland zouden representanten
vann deze ideologieën zich ook in Nederland als hét alternatief voor de
bestaandee orde presenteren. Als zodanig kunnen deze beide groepen als de
gevaarlijkstee uitdagers van die orde worden beschouwd. Hun activiteiten
werdenn in deze jaren dan ook nauwlettend door de overheid gevolgd, via de
Centralee Inlichtingendienst (ei). Een derde hier te behandelen groepering
ontbrakk het aan een buitenlands steunpunt en gold wellicht daardoor ook
alss minder gevaarlijk. Toch zouden ook anarchisten zich in Nederland
opwerpenn als uitdagers van het bestel; zij hadden zelfs de oudste rechten op
datt punt. Vandaar dat zij dit hoofdstuk openen.
Watt deze partijen met elkaar verbindt, is dat zij niet alleen in hun doel
maarr ook in hun middelen revolutionair waren. Zij wensten zich niet te
beperkenn tot de gebruikelijke middelen van verkiezingsdeelname: verkiezingenn hadden voor deze partijen slechts vanuit propagandistisch oogpunt
waarde.. De echte strijd vochten zij uit buiten het formele politieke domein.
Wiee de staat wilde veroveren, diende allereerst de straat te veroveren. En de
middelenn die daarvoor werden ingezet, waren die van intimidatie, provocatiee en educatie. In dit hoofdstuk gaat de aandacht dan ook vooral uit naar
dee middelen en de stijl, waarvan deze partijen gebruik maakten. Allereerst
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behandelenn we de 'revolutie van links', waartoe behalve de communisten
ookk de anarchisten worden gerekend. De 'revolutie van rechts' wordt in de
laatstee paragraaf behandeld aan de hand van de NSB, de 'grootste' kleine
partijj die Nederland in dit tijdvak heeft gekend.
AnarchistenAnarchisten in conflict met de staat
DeDe anti-stemdwangpartijen 1921-1929
Hoewell versplintering in alle politieke families voorkwam, was zij nergenss zover doorgevoerd als aan de uiterste linkerzijde van het politieke
bestel.. Ter linkerzijde van de SDAP was in dit tijdvak een bonte hoeveelheidd van groepjes, cellen en partijtjes druk bezig met de voorbereiding
vann de socialistische revolutie (zie schema 3 op blz. 84). Het bolwerk van
dee revolutionair-linkse politiek was onmiskenbaar Amsterdam. De sociaaldemocraatt / schrijver Meyer Sluyser beschrijft in zijn herinneringen aan het
vooroorlogsee Amsterdam hoe vooral rondom de Nieuwmarkt ieder café
well een achterkamertje had waar druk vergaderd werd door de meest uiteenlopendee groepjes. Op zaterdagavond verplaatsten de debatten zich naar
dee straat. Met name de Nieuwmarkt veranderde dan letterlijk in een politiekee markt waar standwerkers in slechts twee minuten luistertijd de enige
absolute,, waarheid verkochten.
Err zijn christen-socialisten, vrije socialisten, revolutionaire-socialisten,, er zijn anarchisten en vrije-anarchisten, anarcho-syndicalisten
enn gewone syndicalisten, er zijn Gorterianen, de Ligtianen, Kolthekianen,, Sneevlietianen, Lutheranen (die niet Maarten Luther, maar
Barendjee Lutheraan volgen), Wijnkopianen en Tolstoianen.6
Vann alle verschillende stromingen en substromingen was de anarchistische
ongetwijfeldd het meest versplinterd. Die versplintering kwam voor een groot
deell voort uit de anarchistische afkeer van gezag, organisatie en discipline.
Daarnaastt waren er echter ook verschillen in opvattingen en achtergronden.. Sommige anarchistische groepjes stonden sterk in de traditie van de
'kleinee geloven' (zoals het spiritisme en vegetarisme), die rond 1900 waren
opgekomen.. Zij concentreerden zich vooral op Selbstreform en communevorming.. De anarcho-syndicalisten richtten hun aandacht daarentegen
opp de vakbonden, in het bijzonder op het Nationaal Arbeids-Secretariaat
(NAS).. Een spontane, massale werkstaking was volgens hen het middel om
hett kapitalisme op de knieën te krijgen. In weer andere groepen werden
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anarchistischee ideeën gecombineerd met een van oorsprong meer artistiek,
anti-burgerlijkk individualisme.7 Het ging hierbij niet alleen om een verschill in politieke ideeën, maar ook in verschillende levensstijlen. Ascetische
beschouwelijkheidd stond tegenover ongebreideld libertinisme, principiële
geweldloosheidd tegenover ongepoüjste oproerkraaierij en ernstige predikingg tegenover ludieke spot. Wat deze groepen echter met elkaar verbond,
wass hun diepe weerzin tegen de 'burgerlijke' samenleving met haar democratie,, haar gezagsstructuren en haar als benepen ervaren moraal. In de
strijdd tegen deze drie pijlers van de natie zouden de verschillende anarchistischee groepen elkaar soms korte tijd vinden. Daarbij zouden zij vooral
opzienn baren door hun actierepertoire.
DeDe wraak van de anarchisten
Dee hoogtijdagen van de anarchistische strijd tegen democratie, gezag en
moraall liggen in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog. De vier jaar
durendee loopgravenoorlog was voor anarchisten het definitieve bewijs van
hett failliet van de burgerlijke beschaving. Was niet gebleken dat haar moraall corrupt was, haar cultuur slechts een dun laagje vernis? En had de
oorlogg niet ook de kerken en partijen ontmaskerd als willige instrumenten
vann het militarisme? Voor de verschillende anarchistische groepen stond
meerr dan ooit vast dat het 'burgerlijk' gezag al zijn aanspraken op de levens
vann de burgers had verspeeld. Iedere poging om dit gezag te hervormen of
tee beïnvloeden door middel van partijvorming of pressiegroep achtten zij
vergeefsee moeite: alleen een totale Umwertung aller Wette kon nog redding
brengen.88 Deze complete afwijzing van het heden bracht de anarchisten
alss vanzelf in conflict met het overheidsgezag. De staat verwachtte immers
vann zijn ingezetenen een zekere mate van burgerschap en daartoe behoorde
ookk de dienstplicht en de stemplicht. Wat voor de overheid buiten ieder
debatt stond, was voor de meeste anarchisten echter principieel onaanvaardbaar.. Het anarchistisch verzet na de Eerste Wereldoorlog zou zich dan ook
voornamelijkk tegen deze twee burgerplichten richten.
Vann de beide acties had de strijd tegen de dienstplicht zeker de grootste
reikwijdte.. Al tijdens de mobilisatie gedurende de Eerste Wereldoorlog was
dee individuele dienstweigering onderdeel geweest van het anarchistische
verzet.. Het leidde tot gevangenneming van verschillende anarchisten, die
blijkenss de verslagen van anarchistische blaadjes in de regel uiterst slecht
behandeldd werden. Na de oorlog kwam het thema van de dienstweigering
nogg sterker dan voorheen in de schijnwerpers te staan als gevolg van de hon-
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gerstakingg van de gevangen dienstweigeraar Herman Groenendaal in 1921.
Onderr aanvoering van Bart de Ligt en Albert de Jong hielden de verschillendee anarchistische groepjes in de zomer van 1921 tal van betogingen tegen
dee dienstplicht. Toen ook het NAS en verschillende prominente SDAP'ers en
cPH'erss hun sympathie betuigden met de actie, leek het er in het najaar van
19211 zelfs even op alsof de anarchistische campagne zich zou uitbreiden tot
eenn landelijke protestbeweging.
Dee gedachte aan een algehele volksopstand bracht de hoofden van
enkelee anarchistische jongeren echter zodanig op hol dat zij besloten 'een
daad'' te stellen. Met een flinke hoeveelheid dynamiet pleegden zij een
aanslagg op het Haagse herenhuis van majoor Verspijck, een lid van de
krijgsraadd die Groenendaal had veroordeeld. Het voornaamste resultaat van
dee daad was, behalve een vernielde voorgevel en enkele schaafwonden, dat
dee kortstondige toenadering tussen anarchisten van allerlei slag, SDAP'ers
enn communisten abrupt ten einde kwam. Geheel zonder resultaat bleef de
protestgolff rondom Groenendaals hongerstaking echter niet: in 1923 nam de
Tweedee Kamer een dienstweigeringswet aan waardoor principiële pacifisten
zichh voortaan op hun gewetensbezwaren konden beroepen.9
Dee eveneens in 1921 gestarte campagne van enkele anarchistische groepen
tegenn de stemplicht ondervond minder steun in de bonte anarchistische beweging.. Dit had niet zozeer te maken met het thema, als wel met het feit dat
dezee activisten een voor veel anarchisten volstrekt onacceptabel middel gebruikten,, namelijk deelname aan verkiezingen. Daarmee zouden zij volgens
sommigee anarchistische beginselhelden het misverstand dat met 'parlementarisme'' iets te bereiken was eerder versterken dan bestrijden.10 Dit was wel
heell erg spijkers op laag water zoeken, want deze anarchistische 'partijen'
maaktenn van meet af aan op een niet mis te verstane wijze duidelijk dat
zijj de parlementaire democratie niet serieus wensten te nemen. De wapens
diee zij hiervoor gebruikten, waren echter wel nieuw. Waar de anarchisten in
19188 nog met emotionele betogingen of met de breed uitgemeten arrestaties
vann 'stemweigeraars' tegen de stemplicht demonstreerden, gebruikten deze
anarchistischee partijtjes de nieuwe kieswet om schertskandidaten te stellen
enn zo de parlementaire democratie te bespotten.
Ditt snode plan was de vrucht van een samenwerking tussen een groep
anarchistenn rondom het blad De Vrije Socialist en een groep sterk door het
dadaïsmee geïnspireerde kunstenaars met als centrum de aartsprovocateur
Erichh Wichman. Aan de rafelrand van de maatschappij hadden de beide
groepenn elkaar gevonden in hun gezamenlijke afkeer van een volgens hen
omm zich heen grijpende sfeer van matheid, benepenheid en slaafse volg-
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zaamheid,, waarvan de parlementaire democratie met zijn stemplicht en
partijprogramma'ss als symbool gold. Uit protest tegen de stemplicht als
aktee van nationale dufheid besloten de twee groepen in 1921 met een eigen
partijj deel te nemen aan de dat jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen
inn Amsterdam. Als lijsttrekker voor de partij trad de van straat geplukte
Corneliss de Gelder, bijgenaamd Hadjememaar, op. Tot afgrijzen van de
politiekee elite slaagde deze in 1856 geboren zwerver/straatmuzikant er in
omm met programmapunten als 'Jajem en bier voor vijf cent' en 'Vrij vissenn in het Vondelpark* ruim 14000 stemmen en daarmee twee zetels in de
gemeenteraadd te veroveren. De wraak van de anarchisten had niet zoeter
kunnenn zijn! Om erger te voorkomen arresteerde de politie Hadjememaar
kortt na zijn verkiezing wegens openbare dronkenschap, waarna hij voor
onbepaaldee tijd naar een rijksinrichting werd gestuurd. In een naar aanleidingg van het schandaal gemaakt noodwetje, de 'Lex Hadjememaar', werd
hett passief kiesrecht bovendien aan striktere eisen onderworpen.11
Dee schande was er niet mee uitgewist. Sterker nog, het relaas van Hadjememaarr en zijn 'Rapaille Partij', zoals die in de volksmond werd genoemd, is
gaann behoren tot de legendes uit de moderne Nederlandse geschiedenis. De
naamm Hadjememaar is een synoniem geworden voor niet serieus te nemen
politiekee vulgariteit en wordt als zodanig tot op de dag van vandaag door de
mediaa en de politieke elite gebruikt om nieuw opgerichte partijen te desavoueren.122 Ironisch genoeg is Hadjememaar daarmee in de loop van de tijd
uitgegroeidd van symbool van het tekort van de parlementaire democratie
tott legitimatie van de positie van de gevestigde partijen.
Opp iets kortere termijn leidde de hele Hadjememaar-geschiedenis tot de
oprichtingg van allerlei nieuwe anarchistische anti-stemdwangpartijen, die
eveneenss de spot als voornaamste wapen gebruikten. Zo hoopte de psychoanalyticuss en cPH-dissident A.J. Resink met zijn Kunstenaarspartij 'geestelijkee hadjememaars' in de Tweede Kamer te brengen, terwijl een groep anarchistenn uit de vrijdenkersvereniging De Dageraad de stemplicht aangreep
omm met een eigen partij de confessionele hegemonie te bespotten. Beide
groepenn namen zonder veel succes deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen
vann 1922, evenals een voortzetting van de Rapaillepartij onder leiding van de
'bommenmaker'' Roel Knaap en de 'eeuwig zingende' lijsttrekker Klaas Driehuis.133 Respectievelijk haalden zij 0,2,0,1 en 0,4% van de stemmen. Alleen
opp lokaal niveau wist een aantal epigonen van de Rapaille Partij nog enkele
bescheidenn succesjes te boeken, zoals in Haarlem waar de 'rapaljaan' George
Oversteegenn in allerlei komische vermommingen de gemeenteraadsvergaderingenn placht bij te wonen.14
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VanVan Bürgerschreck tot buitenbeentje

Rondd 1925 was het anarchistische briesje - veel meer was het niet - weer
gaann liggen. Als tegemoetkoming aan de principiële niet-stemmers, waartoee behalve anarchisten overigens ook bevindelijk-gereformeerde vrouwen
behoorden,, was in 1922 de plicht om te stemmen omgezet in de plicht om
opp de verkiezingsdag op het stembureau te verschijnen (de zogenaamde
opkomstplicht).. Dit weerhield sommige anarchisten er niet van om nieuwe
anti-stemdwangpartijenn op te zetten, maar veel succes zouden deze niet
sorteren.155 De combinatie van anarchisme en dadaïsme bleek uitgewerkt te
zijn.. De politieke elite liet zich minder makkelijk provoceren en in de media
figureerdenfigureerden de anti-stemdwangpartijtjes meer en meer als ongevaarlijk
folkloristischee verkiezingsattracties.
Dee toorts van de provocatie was vanaf 1923 bovendien overgenomen
doorr nieuwe groepjes, die evenzeer gedreven werden door een afkeer van
dee 'saaie burgermaatschappij' met haar 'leugenachtige democratie'. Deze
nieuwee opruiers noemden zich echter niet anarchisten, maar actualisten
off fascisten. Dat het verschil in deze jaren nog relatief klein was, bleek
well uit het feit dat verschillende rapaljanen, onder wie Erich Wichman, de
overstapp van de ene groep provocateurs naar de andere zonder al te veel
moeitee konden zetten.16
Hett verval van de anti-stemdwangpartijtjes paste in de algehele neergangg van de anarchistische beweging in het interbellum. Voor de Eerste
Wereldoorlogg had het anarchisme - of vrij socialisme, zoals het toen vaak
genoemdd werd - nog veel aanhang binnen de arbeidersbeweging gekend.
Voorall in steden of streken waar traditioneel een sterke sociale en geografischee apartheid van arbeiders en burgerij bestond, was het vrij socialismee onderdeel van een geheel eigen arbeidersgemeenschap met eigen
rituelen,, taal en tradities. De 'gouvernementele' SDAP had hier nooit voet
aann de grond gekregen: zij gold binnen deze arbeidersgemeenschappen als
eenn partij van bourgeoisheren met een schuldbesef en van nette arbeiders
uitt de betere buurten, die het uit een hang naar respectabiliteit met de
burgerijj op een akkoordje wilden gooien. De populairste organisatie binnenn dit arbeidersmilieu was geen partij maar een vakbond, het Nationaal
Arbeid-Secretariaat,, dat naam maakte met spontane protestacties en wilde
stakingen. .
Naa de Eerste Wereldoorlog was deze traditioneel op het vrij socialisme
georiënteerdee arbeidersgemeenschap echter steeds meer in de ban van het
communismee geraakt. De voornaamste reden daarvoor was de magnetische
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werkingg die van de Russische Revolutie in oktober 1917 uitging. Zelfs een
anarchistt pur sang als Henk Eikeboom het zijn wantrouwen jegens het
Autoritaire'' bolsjewisme korte tijd varen.
Daarr is voor het eerst in de mensheidshistorie een daad-van-sosialismee gedaan, een bouwsel van broederschap opgericht [...]. Het
nieuwee breekt baan en vanuit het Oosten komt licht. De Rode Zon
vann het Sosialisme verrijst en verheugd roepen we elkaar toe met
schitterendee ogen: Ziet! Het daghet in den Oosten!17
Eikeboomm zou de anarchistische beweging trouw blijven, maar veel van
zijnn geloofsgenoten stapten rond 1917/1918 over naar de SDP, de partij
diee zich profileerde als de Nederlandse pendant van de Russische bolsjewisten.. Dankzij duizenden stemmen uit traditioneel vrij socialistische
kringenn kreeg de SDP bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1918 twee
zetels.18 8
Hoewell de anarchisten zich niet zonder reden als erfgenamen van Ferdinandd Domela Nieuwenhuis presenteerden, bleek in de jaren twintig steeds
duidelijkerr dat zij het in de strijd om het vrij socialistische arbeidersmilieu
haddenn moeten afleggen tegen de CPH. In 1926 reeds stelde de Centrale
Inlichtingendienstt (ei) vast dat van de anarchistische groepjes weinig meer
tee duchten was.1' Het ledental van de verschillende groepjes was sterk afgenomen,, de jaarlijks met Pinksteren gehouden jeugdkampen (de Pinkstermobilisatie)) werden steeds slechter bezocht en de anarchistische invloed
binnenn verenigingen als de vrijdenkersvereniging De Dageraad, de Nieuw
Malthusiaansee Bond en Nieuw Geslachtsleven was eveneens tanende. De
anarchistischee groepjes die waren overgebleven, hadden volgens de ei het
karakterr van kleine, introverte leefgemeenschapjes van vooral jongeren. In
eenn rapportage van een van de medewerkers van de ei uit 1926 heette het:
Dee ervaring heeft geleerd, dat het aantal ware idealisten onder de
anarchistenn uitermate gering is: de anarchistische groepen zyn verzamelplaatsenn van onevenwichtige, onmaatschappelyke elementen,
meestt opgeschoten jongens en meisjes beneden de 25 jaar, die hunne
sexueelee hartstochten onder het mom van vrye liefde botvieren. Uit
dienn hoofde kan van eene afzonderlyke jeugdbeweging by de anarchistenn niet gesproken worden, omdat de geheele anarchistische
bewegingg het uitgesproken karakter van een jeugdbeweging heeft,
ookk al zyn er ouderen onder hen.20
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Zolangg deze groepjes nauwelijks politieke activiteiten aan de dag legden,
raaddee de ei aan dit Vanuit zedelyk oogpunt' afkeurenswaardige gedrag
maarr te tolereren. Van gevreesde Bürgerschreck had het anarchisme zich zo,
inn ieder geval vanuit het perspectief van de overheid, tot een gedoogde vorm
vann onmaatschappelijk gedrag ontwikkeld.
Daarmeee is het verdere verhaal van het anarchisme in deze periode eigenlijkk wel verteld. Ondanks de wilde jeugdkampen en de vele blaadjes die
dee verschillende anarchistische bewegingen bleven uitgeven, werd het anarchismee buiten de eigen kring eigenlijk niet langer nog serieus genomen.
Wiee als uitdager van het bestel wel serieus genomen wilde worden, bedreef
geenn politiek louter op basis van ludieke acties en slimme provocaties, maar
mett strakke partijorganisaties, met ernstige woorden en vurige toewijding.
Hett was geen tijd waarin buitenissig gedrag en principieel individualisme
alss een krachtig politiek statement werden opgevat, zeker niet binnen de
arbeidersbeweging.. Alleen met collectieve actie, hartverwarmende solidariteitt en imposante uniformiteit kon de burgerij schrik worden aangejaagd.
Ditt waren precies de kwalititeiten die de CPH in zich wilde verenigen. Het
Nederlandsee communisme kende echter weer problemen van geheel andere
aard.. De geschiedenis van de voornaamste communistische splinter, de RSP
(vanaff 1935 RSAP), kan dit verduidelijken. Om haar ontstaan en optreden
tee kunnen begrijpen, zal allereerst worden ingegaan op de belangrijkste
communistischee partij in deze jaren, de CPH.

'Levenslangdurende'Levenslangdurende beroepsoproermakers en colport
DeDe revolutionair-socialisten 1929-1940
Datt niet het anarchisme maar het communisme als de grootste bedreiging
vann de bestaande orde werd beschouwd, blijkt onder meer uit het feit dat
dee CPH en de aan haar gelieerde organisaties het voornaamste doelwit van
dee activiteiten van de Centrale Inlichtingendienst vormden. Niet alleen
steldee de ei in samenwerking met de plaatselijke politiekorpsen uitgebreide
adressenlijstenn van links-revolutionaire personen samen, medewerkersvan
dee dienst brachten bovendien trouw verslag uit van door hen bijgewoonde
vergaderingen,, demonstraties en meetings.21 De zorgvuldigheid waarmee de
overheidd de getalsmatig kleine communistische beweging in de gaten heeft
gehouden,, illustreert zowel de onzekerheid als de vijandigheid waarmee
dee opkomst van de CPH werd gadegeslagen. Het ging hier immers niet om
onnozelee belangenbehartigers, mopperende burgerheren of wereldvreemde
beginselhelden,, maar om gevaarlijke revolutionairen die het ressentiment
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vann de verpauperden trachtten te gebruiken voor de verwezenlijking van
eenn verwerpelijk geacht ideaal uit de verre, barbaarse Sovjet-Unie. Hun numeriekee zwakte compenseerden zij met een strakke organisatie en een hartstochtelijkk fanatisme, terwijl zij bovendien beschikten over een schijnbaar
immenss internationaal netwerk van even fanatieke als strak georganiseerde
gelijkgezinden. .
Naa Moskou en Sint-Petersburg hadden deze communisten, zij het voor
kortee tijd, ook Boedapest en München in handen gekregen, terwijl ze in
vrijwell alle grote Europese steden, inclusief Amsterdam, met demonstraties
enn vlagvertoon de straat voor zich opeisten. Niet alleen voor de ei, maar
voorr het merendeel van de bevolking gold het internationale communisme
inn deze jaren dan ook als de grootste politieke bedreiging. Confessionelen,
liberalen,, sociaal-democraten, boerenpartijen, middenstanders, ze deden
nauwelijkss voor elkaar onder in hun afkeer van het communisme. De zorgvuldigg geheimgehouden activiteiten van de ei zouden, ware er ruchtbaarheidd aan gegeven, dan ook vrijwel zeker weinig weerstand bij de bevolking
hebbenn opgeroepen.
DeDe communistische slangenkuil
Inn het interbellum was het communisme als georganiseerde beweging in
Nederlandd betrekkelijk nieuw. Weliswaar was de SDP al in 1909 opgericht,
maarr in haar eerste jaren had zij meer weg van een genootschap van
orthodox-marxistischee intellectuelen, die de revolutie afhankelijk achtten
vann de juiste scholing van de arbeidersmassa's. Enige aanhang onder die
arbeidersmassa'ss had zij echter niet. Dit veranderde, zoals gezegd, eigenlijk
pass na de Russische Revolutie. De hoop op een spoedig overslaan van de
wereldrevolutie,, die zeker tot 1920 bleef bestaan, dreef velen uit het vrij
socialistischee arbeidersmüieu - en dan met name uit het NAS - naar de SDP.
Omm de identificatie met de Sovjet-Unie te onderstrepen veranderde de SDP
inn 1918 haar naam in Communistische Partij Holland (CPH), terwijl zij zich
inn 1919 aansloot bij de nieuw gevormde Communistische Internationale,
kortwegkortweg Comintern genoemd.
Medee dankzij de financiële en organisatorische steun van de Cominternn slaagde de CPH er de daaropvolgende jaren in om uit de heterogene
aanhangg van orthodox-marxistische intellectuelen, anarcho-syndicalisten,
anarchistenn en revolutionaire jongeren een eigen gemeenschap te scheppen
opp basis van de marxistisch-leninistische ideologie en solidariteit met de
Sovjet-Unie.. De vijandige houding van de buitenwereld versterkte de saam-
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horigheidd binnen deze communistische gemeenschap. Een keuze voor het
communismee betekende een keuze voor een nieuw leven in meestal grote
afzonderingg van de rest van de maatschappij. Wie lid van de CPH werd, zo
heettee het in het partijblad De Tribune, 'die geeft ter wille van het klassedoel,, van het socialisme, zijn persoonlijke vrijheid van wil op, hij wordt deel
vann de Partij'.22 De revolutie was geen zaak voor parttime politici, ludieke
anarchistenn en verwaaide intellectuelen, maar voor mannen en vrouwen
diee bestand waren tegen een leven van lijden en lasten. Afhakers golden
bijgevolgg niet slechts als politieke dwalers, maar ook als mensen die het aan
dee moed, de innerlijke overtuiging en het geduld ontbrak om deelgenoot
tee kunnen zijn van de Gideonsbende. Tegelijk betekende uittreding uit de
partijj ook een breuk met de Sovjet-Unie en de Oktoberrevolutie. De door
dee Comintern bevorderde identificatie met de Sovjet-Unie vormde immers
eenn van de pijlers waarop de communistische gemeenschap steunde. De
bandd met de Sovjet-Unie had van het communisme meer dan een abstract
ideaall gemaakt: het bood de Nederlandse communisten een nieuw vaderland,, dat kon worden bewonderd en gesteund in zijn competitie met het
kapitalisme.23 3
Err was durf nodig om de Partij te verlaten. 'Het was erger dan dat je je
moederr verloor,' vertelde een uitgetreden communist.24 Aanleidingen om
mett de Partij te breken waren er daarentegen voldoende. De gehele jaren
twintigg stonden in de CPH in het teken van een buitengewoon felle machtsstrijdd tussen verschillende facties in het communistische kamp, waarbij
verdachtmakingenn en fysiek geweld niet geschuwd werden.25 Twee verschillendee groepen betwistten het autoritaire en eigenzinnige leiderschap van
hett driemanschap Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton. De ene groep bestondd uit leden uit het NAS, de 'rauwe' vakbeweging van de vrij socialisten,
dee andere groep werd gevormd door jongeren die afkomstig waren uit de
communistischee studentenbeweging. Beide hadden met elkaar gemeen dat
zijj pas na de Russische Revolutie tot de CPH waren toegetreden uit bewonderingg voor Lenin en Trotski. Beide ook voelden zich in hun revolutionaire
ijverr niet serieus genomen door het hautaine driemanschap. De uit het NAS
toegetredenn communisten waren bovendien verbolgen over de voorstellenn van de CPH-leiding om het NAS te laten fuseren met het veel grotere,
maarr in syndicalistische ogen Verburgerlijkte' Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingenn ( N W ) .
Dee machtsstrijd die volgde, speelde zich aftegen de achtergrond van de
toenemendee macht van de Comintern over zowel de koers als de personele
bezettingg van de CPH. Omdat deze Comintern steeds sterker een instrument
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vann de Sovjet-Unie werd, kwam het verloop van het interne conflict in de
CPHH ook in het teken te staan van de politieke ontwikkelingen in Moskou,
diee vooral na het overlijden van Lenin in 1924 stormachtig verliepen. Aanvankelijkk leek de opvolgingsstrijd na Lenins dood in het voordeel van de
oppositiee binnen de CPH uit te pakken. De Comintern haalde de teugels
strakkerr aan en in mei 1925 dwong zij het eigenzinnige driemanschap min
off meer het veld te ruimen voor een meer inschikkelijk geachte leiding.
Voorall voor de opposanten uit het NAS bleek deze zege echter al snel een
Pyrrusoverwinningg te zijn. Met de definitieve machtsovername van Josef
Stalinn in 1926 veranderde de Comintern immers weer sterk van koers. In
dee CPH kwam deze koersverandering onder meer tot uitdrukking in een
versterktee oriëntatie op het N W ten koste van het NAS, als ook in een sterke
bestrijdingg van ideologische en disciplinaire 'afwijkingen' die met verwijzingg naar Trotski, een van Stalins tegenstanders in de machtsstrijd, met de
termm trotskisme werden aangeduid. Het NAS zag zich nu plots in het defensieff gedrongen, terwijl tal van tot dan toe loyale communisten zich plots in
hett kamp van de trotskistische renegaten zagen geplaatst.
Dezee merkwaardige episode leidde tot de nodige verwarring in de communistischee gelederen, die bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1929 tot
uitdrukkingg kwam in de deelname van drie verschillende partijen die de
erfeniss van de Oktoberrevolutie zeiden te beheren. De officiële, door de
Cominternn erkende CPH - naar haar voorzitter Lou de Visser ook wel CPHDee Visser genoemd - behaalde 1,1% van de stemmen, goed voor één zetel.
Dee door de uit de gratie geraakte leiders Wijnkoop, Ceton en Van Ravesteynn opgezette partij, die als de CPH-Wijnkoop bekend kwam te staan,
kreegg met 0,8 % van de stemmen eveneens één zetel.26 Deze groepering zou
zichh in 1930, onder grote druk van de Comintern, weer herenigen met de officiëleficiële partij, waarbij van de scheurmakers een openbare schuldbekentenis
werdd geëist. Op 30 september 1930 maakte de Tweede Kamer voor het eerst
inn haar geschiedenis mee hoe een van haar leden, David Wijnkoop, zijn
spreektijdd aangreep om een je m'accuse uit te spreken. De derde partij, de
Revolutionair-Socialistischee Partij (RSP), was ontstaan na de tweede grote
koerswisselingg van de Comintern die tot een breuk tussen het NAS en de
CPHH had geleid. De RSP bleef met 0,64% onder de kiesdrempel steken. Zij
wistt zich evenwel op de langere termijn wel als serieuze concurrent van de
CPHH te vestigen.
Overr de precieze identiteit van de RSP heeft altijd enige onduidelijkheidd bestaan. Door tijdgenoten, maar ook in de latere geschiedschrijving,
iss de partij getypeerd als een trotskistische partij, als een syndicalistische
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'NAS-partij',, maar ook als de 'Sneevlietpartij', naar haar leider Henk Sneevliet.277 Van deze verschillende stempels zijn de eerste twee - trotskistisch
enn syndicalistisch - zoals zal blijken niet geheel onproblematisch. Dit geldt
minderr voor de typering Sneevlietpartij. Als haar belangrijkste oprichter,
partijvoorzitter,, strateeg en enige kamerlid was Henk Sneevliet immers
dee onbetwiste, zelfs geadoreerde leider van deze communistische splinterpartij. .
EenEen Hollandse beroepsrevolutionair
Sneevliett dankte zijn populariteit niet alleen aan zijn voorzitterschap van
hethet NAS, maar vooral aan zijn imago als onverschrokken frontsoldaat van
dee internationale revolutie. De loopbaan van Sneevliet had, tot het moment
datdat hij in 1924 NAS-voorzitter werd, veel weg van een revolutionaire avonturenroman.288 Na een bescheiden carrière in de SDAP en de vakbeweging
wass deze zoon van een Brabantse sigarenmaker in 1912 naar NederlandsIndiëë vertrokken waar hij medeoprichter werd van de Indische SociaalDemocratischee Vereeniging. Zijn voortdurende agitatie onder de Indische
bevolkingg en zijn onverholen sympathie voor de Russische Revolutie brachtenn hem al spoedig in conflict met het koloniale gezag. Eind 1918 werd hij
dann ook als ongewenste onruststoker het land uitgezet. Na een korte, onbevredigendee periode in Nederland, waar Sneevliet tevergeefs probeerde een
vooraanstaandee positie in de CPH te krijgen, vertrok hij in juni 1920 naar
Moskou.. Hier bleek zijn ster hoger te zijn gerezen dan in zijn thuisland en
vann de Comintern kreeg Sneevliet de opdracht naar China af te reizen om
dee revolutionaire mogelijkheden in het Verre Oosten te onderzoeken. Als
sovjetagentt in Shanghai stond hij mede aan de basis van de oprichting van
dee Chinese Communistische Partij en bracht hij trouw verslag uit aan de
bolsjewistischee elite in Moskou.
Eenmaall terug in Nederland zou deze beroepsrevolutionair zijn - mede
doorr hem zelf gecultiveerde - communistische odyssee als wapen inzetten
omm ditmaal wel een plaats in de cPH-top te verwerven. Op drukbezochte
bijeenkomstenn van de CPH en het NAS vertelde hij uiterst beeldend en
voll vuur over zijn negen uur durende verdedigingsrede in de koloniale
rechtbankk te Semarang, over zijn daaropvolgende heldenontvangst in de
kampongs,, over zijn belevenissen te midden van de exotische Chinese
communistenn en over zijn ontmoetingen met Lenin, Trotski en andere
heldenn van de Oktoberrevolutie. Sneevliet wist zo de romantiek van de
aanstaandee wereldwijde revolutie aanschouwelijk te maken, terwijl hij haar
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ookk een eigen Hollands gezicht gaf: met kameraad Sneevliet sprak de
Nederlandsee arbeidersbeweging een woordje mee op het hoogste niveau
vann de revolutie.
Ditt kosmopolitisch en daadkrachtig Revoluzzertum stak schril af bij het
zoo veel provincialistischer aandoende gevecht van het driemanschap om
behoudd van de eigen macht. Zowel onder de actiebeluste NAs'ers als onder
dee sterk op de Sovjet-Unie georiënteerde jongeren genoot Sneevliet dan
ookk een grote populariteit. Als voorzitter van het NAS gooide hij zijn macht
enn populariteit in de vakbond in de strijd tegen het driemanschap dat hem
eenn plaats in de partijleiding misgunde. Anderzijds trachtte hij de vakbond
sterkerr in de pas te laten lopen met de Comintern, onder meer door de
aansluitingg bij de Rode Vakbonds Internationale (RVI) te propageren. Van
enigee distantie tot de Sovjet-Unie en de Comintern was rond 1924 zeker nog
geenn sprake, sterker nog, in de voortdurende machtsstrijd in de CPH maakte
Sneevliett misschien wel meer dan wie ook gebruik van zijn contacten in
Moskou.29 9
Mett het aan de macht komen van Stalin leek de weg naar het communistischee leiderschap voor Sneevüet echter definitief afgesneden. Niet alleen
bereedd hij als voorzitter van het NAS het verkeerde paard, belangrijker nog
wass dat zijn verleden in de Comintern eerder een nadeel was geworden.
Moskouu verdacht Sneevliet en veel andere prominente revolutionairen uit
hett pre-stalinistische tijdperk ervan dat zij te zeer onder de invloed van
Trotskii stonden. Sneevliet had inderdaad nooit een geheim gemaakt van
zijnn bewondering voor 'den granieten Jood' en hij was, net als veel andere
communisten,, dan ook zeer geschokt door de hetze die tegen Trotski en
anderee vooraanstaande revolutionairen van het eerste uur werd gevoerd.
Maarr een trouw volgeling van Trotski was Sneevliet zeker niet en zou hij
ookk nooit worden. De in deze tijd te pas en te onpas gebruikte term trotskistischh was dan ook vooral een middel om ongewenste elementen uit de
communistischee gemeenschap te kunnen verbannen.30
Zoo was Sneevliet nauwelijks drie jaar na zijn terugkomst in Nederland
alss resultaat van de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie niet alleen buiten de
CPH,, maar feitelijk ook buiten de internationale communistische beweging
komenn te staan. Tegen de wil van Trotski begon Sneevliet meteen met
hett treffen van voorbereidingen voor de oprichting van een nieuwe partij.
Daarbijj maakte hij handig gebruik van de onrust die in de NAS-gelederen
wass ontstaan door de plotselinge negatieve houding van de Comintern
tegenoverr de vakbond. Had Sneevliet eerder nog getracht zijn NAS in het
vaarwaterr van de Comintern te krijgen, nu wierp hij zich meer dan ooit op
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alss de pleitbezorger van een onafhankelijk NAS. Deze vakbond, zo heette
het,, had een eigen autonome betekenis in de klassenstrijd die groter was dan
diee van 'dat stel uit tekstboekjes levende menschen' in de CPH die zich het
liefstt op het Binnenhof ophielden.31 De klassenstrijd werd noch op papier
uitgevochten,, noch in het parlement, maar op de werkvloer in de dagelijkse
strijdd tegen het grootkapitaal. In mei 1928 verbrak het NAS definitief alle
bandenn met de CPH. Hoewel de vakbond na 1928 formeel onafhankelijk
bleef,, zou hij door tal van dubbelfuncties (onder anderen van Sneevliet
zelf)) nauw met de RSP verbonden raken.
Dee oprichting van de RSP is moeilijk los te zien van de verwikkelingenn rondom Sneevliet. Voor een beter begrip van de partij is het dan ook
noodzakelijkk diens motieven nader te analyseren. Was Sneevliet van internationaall bolsjewist in hart en nieren een syndicalist geworden, die niet
meerr geloofde in het parlementaire werk? Of moet zijn kennelijk plots opgevattee voorkeur voor een onafhankelijk NAS worden opgevat als louter
opportunisme,, bedoeld om een nieuwe aanhang voor zijn partij te krijgen?
Hett eerste is zonder meer onjuist. Hoewel Sneevliet het vakbondswerk een
grotee rol toedichtte, bleef hij het marxistisch-leninistische principe van de
voorhoedepartijj trouw. Dit wil zeggen dat voor hem scholing en propagandaa essentieel waren voor de revolutionaire strijd. De RSP was in zijn
ogenn dan ook een noodzakelijke aanvulling op het te onstuimige NAS.32 De
Centralee Inlichtingendienst meende dan ook dat Sneevliets uittreden uit de
CPHH niet zozeer was ingegeven door principiële motieven, maar meer door
zijnn zucht naar macht en behoefte aan persoonlijke glorie.33
Off het nu uit plat opportunisme of oprecht idealisme was, Sneevliet
hooptee in ieder geval dat de RSP een nieuw begin kon maken met de scholingg van het Nederlandse proletariaat in de beginselen van het marxismeleninisme,, zoals die vóór de machtsovername door Stalin waren vormgegeven.. Tegelijk diende de RSP lering te trekken uit de fouten die de CPH had
gemaakt.. Bij de toepassing van de marxistisch-leninistische denkschema's
moestt rekening worden gehouden met de specifieke Nederlandse revolutionairee politieke cultuur, waarin het vrij socialisme nu eenmaal een
vann de hoekstenen was. Aanpassing aan de nationale tradities enerzijds
enn scholing in de oorspronkelijke, marxistisch-leninistische leer anderzijdss vormden aldus de wankele fundamenten waarop Sneevliet zijn RSP
vormde. .

HOOFDSTUKK 5 • HET RADICALE ALTERNATIEF

155

VanVan de cel in de Kamer
Eenn flitsende start maakte de RSP niet. Niet alleen bleef de partij bij de
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1929 net onder de kiesdrempel steken, het
wass Sneevliet bovendien niet gelukt verschillende prominente dwarsliggers
uitt de CPH en SDAP, zoals Henriette Roland Holst en Roel Stenhuis, voor
zijnn partij te winnen.34 Wel wist Sneevliet de overgebleven kernen van
dee Socialistische Partij voor zich te winnen. Deze eveneens uit het NAS
voortgekomenn partij was tussen 1918 en 1922 door haar leider Harm Kolthek
vertegenwoordigdd in de Tweede Kamer. Kolthek had de SP inmiddels de rug
toegekeerd:: hij had zich bekeerd tot de denkbeelden van de Amerikaanse
utopistt Henri George.35
Meerr dan hem lief was, zag Sneevliet zich zo teruggeworpen op het NAS
alss machtsbasis. Toch had Sneevliet bij het aanbreken van de jaren dertig redenn voor enig optimisme. De economische crisis had de sociale en politieke
onrustt sterk aangewakkerd en de CPH leek vooralsnog te verdeeld om hiervann te profiteren. Met hooggespannen verwachtingen ging Sneevliet aan de
slagg met de opbouw van de organisatie van zijn partij. Deze werd gemodelleerdd naar het voorbeeld van de CPH, dus met tal van nevenorganisaties die
dee aanhang enerzijds een veilig onderkomen in de vijandige buitenwereld
bodenn en die anderzijds als instrumenten voor scholing konden worden
gebruikt.. Naast de al kleine communistische gemeenschap ontstond zo een
nogg kleiner revolutionair-socialistisch gemeenschapje met slechts enkele
steunpuntenn verspreid over het land en in veel opzichten verbonden aan
hett NAS.36 Weliswaar miste deze gemeenschap de directe identificatie met
dee Sovjet-Unie, maar dit trachtte zij te compenseren door een sterke vereringg van overleden of in onmin geraakte revolutionaire helden als Lenin,
Trotski,, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht en natuurlijk Sneevliet zelf. Deze
gemeenschapp van communisten zonder vaderland wist zich daarnaast verbondenn met tal van buitenlandse partijen, die net als de RSP waren ontstaan
naa de eerste golf van stalinistische zuiveringen en die in Trotski, als laatste
nogg levende held van de Oktoberrevolutie, hun voornaamste icoon kenden.37 7
Hett leven in de revolutionair-socialistische gemeenschap stond geheel
inn het teken van het werk voor de Partij. Het voornaamste doel van de
partijj was immers, zoals dat in het jargon heette, 'de latente krachten der
arbeiders(sters)) te doen ontwaken' en dit vereiste tomeloze energie, veel
mankrachtt en eindeloos geduld. De RSP zocht daarom ook niet zozeer kiezers,, maar vooral toegewijde leden, die bereid waren om te colporteren met
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dee partijbladen en -brochures, om huis aan huis en op de werkvloer voorlichtingg te geven en om scholingsavonden te organiseren, die al dan niet
vooraff moesten gaan door een 'gezelligefilm'als lokkertje.38 De agenda in het
partijbladd De Baanbreker stond vol verplichtingen. Een willekeurige werkweekk bestond bijvoorbeeld voor de rechtgeaarde revolutionair-socialist uit
tweee colportageavonden, een scholingsavond, de wekelijkse afdelingsvergadering,, terwijl de weekends werden besteed aan congressen, demonstraties
off gezellige activiteiten voor de hele familie.39
Nuu had de RSP in haar zoektocht naar toegewijde leden het geluk dat
err dankzij de hoge werkloosheid voldoende personen rondliepen met grote
maatschappelijkee frustraties en zeeën van vrije tijd. Het probleem was
alleenn dat de RSP het 'revolutionair potentieel' van werklozen beperkt
achtte:: zij hadden immers niet de beschikking over het machtige wapen
vann de staking. De RSP concentreerde haar activiteiten dan ook vooral
opp de bij het NAS aangesloten werknemers. Veel van hen waren Sneevliet
gevolgdd naar de RSP, maar een minstens even groot deel was na het echec
mett de CPH teruggevallen op de traditionele vrij socialistische afkeer van
'parlementarisme'' en 'partijen'. De door de Rsp'ers gegeven scholing en
voorlichtingg beschouwden zij als ongewenst 'gewroet' in hun vakbond,
dee kandidatuur van hun voorzitter voor de Tweede Kamer gold er als
'burgerlijkee illusiepolitiek'.40
Hett kostte de RSP de nodige moeite deze groep naar de stembus te
krijgen.. De arrestatie van partij- én NAs-voorzitter Sneevliet kort voor de
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1933 kwam voor de RSP dan ook als een
geschenkk uit de hemel. De arrestatie volgde nadat Sneevliet in een vlammend
betoogg de in februari 1933 uitgebroken muiterij op De Zeven Provinciën
hadd vergeleken met de opstand in 1905 op het tsaristische marineschip
Potjomkin,, die beschouwd werd als opmaat voor de Russische Revolutie.41
Mett leuzen als 'Kiest Sneevliet van de cel in de Kamer' en 'Maakt Sneevliet
openbaarr aanklager in het parlement' startte de RSP een grootscheepse
agitatiecampagne,, die vooral in de grote steden veel opzien baarde. Zo liep
eenn protestvergadering voor het Amsterdamse gerechtsgebouw uit op een
stevigee confrontatie met de politie, die daarbij het gebruik van sabels en
ploertendoderss niet schuwde.42 Met emotionele oproepen en verwijzingen
naarr de gevangenschap van Domela Nieuwenhuis vijftig jaar eerder trachtte
dee RSP de anti-parlementaire NAS-leden te overtuigen dat zij met hun stem
hunn voorzitter uit zijn gevangenschap konden bevrijden. 'Wie durft op 23
aprill thuis te blijven?' kopte het NAS-blad De Arbeid op 19 april 1933.43 De
actiee had succes: met 48405 stemmen (1,30%) werd Sneevliet in de Tweede
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Kamerr gekozen. Zijn vrijlating uit het Amsterdamse huis van bewaring op
299 juli 1933 liep uit op een grootse manifestatie, bijgewoond door meer dan
duizendd Rsp'ers en NAs'ers, die hun held begroetten met een geestdriftig
gezongenn Internationale.**
EenEen onmogelijke fusie
Dee tevredenheid over de zetelwinst werd in de RSP al spoedig overschaduwd
doorr de bezorgdheid over de wel zeer kleine en bovendien zeer onbetrouwbaree machtsbasis waarop de partij steunde. De tijden waren te ernstig, de
reactionairee krachten te sterk om het eigen lot te zeer te verbinden met
hethet NAS. Niet alleen was het ledental van het NAS na een korte opleving
beginn jaren dertig weer sterk afgenomen door haar betrokkenheid bij het
crisisbeleidd van de overheid dreigde deze vakbond bovendien een groot deel
vann haar revolutionaire karakter te verliezen.45 Voor de RSP was het kortom
zaakk om haar aanhang te verbreden.
Dee meest aangewezen partij voor een mogelijke samenwerking was de in
19322 na interne conflicten in de SDAP opgerichte Onafhankelijke Socialistischee Partij. Deze vooral door jeugdig activisme en hooggestemde revolutionairee verwachtingen gedreven partij had uiterst teleurstellende verkiezingen
achterr de rug, waarbij zij geen enkele zetel had gewonnen. Zij leek dus een
willigg slachtoffer voor de revolutionair-socialisten. Toen de eigenzinnige
Jacquess de Kadt en Sal Tas in de zomer van 1934 uit de OSP stapten uit
onvredeonvrede met de door hen gesignaleerde radicalisering van de partij, leken
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dee voornaamste tegenstanders van een mogelijk samengaan verdwenen en
kondenn de fusiebesprekingen tussen beide partijen gestart worden. Daarbijj moest heel wat onderling wantrouwen worden overwonnen. De meeste
osp'erss beschouwden de RSP door haar binding met het NAS als representantenn van de ordinaire 'oude beweging', die zij als sociaal-democratische
jongelingenn hadden geleerd te wantrouwen. In de RSP overheerste daarentegenn twijfel aan de ernst en standvastigheid van dat stel 'romantische
vrijbuiters'' van de OSP. Hoe taai waren deze revolutionaire padvinders eigenlijk?? Haakten zij niet af als de grote slag geslagen moest worden? Dat Piet
Schmidt,, de voorzitter van de OSP, een fusievergadering afzegde wegens een
tennisafspraakk deed het ergste vermoeden. De RSP-delegatie kon het op de
daaropvolgendee vergadering dan ook niet nalaten Schmidt in te wrijven dat
eenn echte revolutionair-socialist nooit verstek mocht laten gaan en zeker
niett voor een 'bourgeoissport' als tennis.46
Naa maanden van dergelijke kleine irritaties en moeizame onderhandelingenn over allerlei tactische en ideologische kwesties werd op 2 en 3 maart
!9355 op een druk bezocht congres de nieuwe fusiepartij onder de naam
Revolutionair-Socialistischee Arbeiderspartij opgericht. Natuurlijk ging de
oprichtingg gepaard met hooggespannen verwachtingen. De door Schmidt
enn Sneevliet geleide fusiepartij beschikte over een professioneel blad, De
NieuweNieuwe Fakkel, een relatief goed gevulde kas en een vrij groot ledenbestandd (ongeveer 3700). Vanaf de eerste dag stond de RSAP echter bol van de
spanningenn tussen de twee bloedgroepen. Na de voor de partij uitermate
teleurstellendd verlopen verkiezingen voor de Provinciale Staten (april 1935)
enn de gemeenteraden (juni 1935) kwam het onvermijdelijke conflict in de
zomerr van 1935 tot uitbarsting. Onder aanvoering van de oude Franc van
derr Goes kwam een grote groep osp'ers in opstand tegen de partijleiding,
diee op haar beurt greep naar het door Stalin gepopulariseerde wapen van
hethet royement. Na enkele maanden was de RSAP ZO al weer bijna 1400 van
haarr leden kwijt.47
Dee directe aanleiding tot het conflict was in wezen een geïmporteerd
probleemm en had te maken met de vraag met welke Duitse partij de RSAP
contactt zou moeten onderhouden. Het vraagstuk leidde ertoe dat de RSAP
spoedigg verzeild was in de slangenkuil van de Duitse emigrantenpolitiek,
waarr de splitsmanie en de ideologische scherpslijperij door de traumatische
ondergangg van de Republiek van Weimar een hoge vlucht hadden genomen.
Dee internationale solidariteit die zowel de RSP als de OSP hoog in het vaandel
droeg,, zorgde er aldus voor dat de Duitse Trauerarbeit ook binnen de RSAP
alss een splijtzwam ging werken.48 De dieperliggende oorzaak van het conflict
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inn de RSAP moet echter vooral gezocht worden in het reeds gememoreerde
verschill in achtergrond en stijl tussen de beide bloedgroepen. De osp'ers
mistenn het ontzag voor de heilige drie-eenheid Lenin, Trotski en Sneevliet
waaropp de revolutionair-socialistische gemeenschap was gefundeerd. Het
partijbladd was in de ogen van veel osp'ers na de fusie verworden tot een
soortt kaderblad waarin, aldus een van hen, 'ellenlange als roggebrood zo
taaiee artikelen vol van nietszeggende frases' werden opgenomen, vaak ook
nogg van de hand van voor hen volstrekt onbekende buitenlandse revolutionairen.499 De osp'ers misten bovendien de ervaring en de behendigheid om
zichh staande te houden tegenover de in machiavellistische machtsspelletjes
uitermatee bedreven Rsp'ers. Binnen korte tijd had de numeriek zwakkere
RSPP de touwtjes in de RSAP dan ook volledig in handen genomen. Zelfs oudosp-voorzitterr Piet Schmidt was 'na de fusie onder volkomen suggestie van
Sneevliet'' komen te staan. Deze laatste zou, zo vermoedde de ei, de fusie
vann meet af aan vooral als een annexatie van een groep naïeve vrijbuiters
hebbenn beschouwd.50
Dee ervaring met de revolutionair-socialistische kameraden dreef veel
osp'erss terug naar de SDAP. Van de meer prominente onafhankelijke socialistenn bleven alleen Piet Schmidt en Stien de Zeeuw achter in de RSAP.
Wellichtt om hun loyaliteit aan Sneevliet te onderstrepen zouden uitgerekend
dezee twee in de daaropvolgende maanden het grofste geschut gebruiken tegenn hun voormalige partijgenoten. Schmidt beschuldigde zijn gedeserteerde
'soldatenn van de revolutie' van wankelmoedigheid, anarchistisch individualismee en domme arrogantie, terwijl Stien de Zeeuw de breuk aangreep om
inn De Nieuwe Fakkel uit te varen tegen intellectuelen die de revolutionaire
bewegingg zouden beschouwen 'als de plaats waar zij hun persoonlijke drang
naarr sensatie en avonturen kunnen botvieren'. 'Wat voor de arbeiders levenszaakk is, is voor hen niet meer dan afleiding en liefhebberij. Daarom zijn
zee nooit te vertrouwen.'51
Ookk Schmidt en De Zeeuw zouden echter al spoedig hun hoofd stoten.. In de zomer van 1936 werden beiden geroyeerd vanwege hun oordeel
overr de Moskouse showprocessen, waarin Stalins tegenstanders ter dood
off anderszins werden veroordeeld. Volgens Schmidt en De Zeeuw, die zelf
advocaatt was, hadden deze brute zuiveringen aangetoond dat de scheidslijnn niet langer alleen lag tussen kapitalistische en socialistische regimes,
maarr ook tussen totalitaire en democratische stelsels. Deze plotse herwaarderingg van de democratie was voor de RSAP vooralsnog een brug te ver;
Schmidtt en De Zeeuw konden hun lidmaatschapskaart inleveren.52 Met het
verdwijnenn van Schmidt en De Zeeuw had de RSAP als fusiepartij in wezen
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opgehoudenn te bestaan. Revolutionair sentiment bleek niet hetzelfde als
revolutionairee politiek. De kloof tussen de sociaal-democratische splinter
enn de revolutionair-socialistische gemeenschap was op ideologisch, maar
meerr nog op politiek-cultureel niveau te groot gebleken.
'De'De R.S.AR houdt stand!'
Aann de tegenslagen voor de RSAP leek ook na het vertrek van Schmidt en
Dee Zeeuw geen einde te komen. Teruggeworpen op het NAS als machtsbasis
kreegg ze bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1937 slechts 0,81 % van de
stemmenn en verloor daarmee haar enige zetel en ook de in 1935 ingevoerde
waarborgsom.533 Bovendien stelde de overheid veel in het werk om de
partijj het leven zuur te maken: ambtenaren was het verboden lid te zijn
vann zowel de RSAP als het NAS, demonstraties en vergaderingen werden
verboden,, de politie hield meermalen invallen in het partijkantoor en tal van
RSAp'erss werden om soms kleine vergrijpen vervolgd, zoals de belediging
vann bevriende staatshoofden als Hitler en Mussolini.54
Eenn tweede tegenstander waarmee de RSAP te kampen had, was de CPH
(vanaff 1935 afgekort als CPN). Na de vele interne conflicten en zuiveringenn in de jaren twintig had de CPH zich in de jaren dertig onder een
vernieuwdee leiding eensgezind achter de door Stalin gedomineerde Cominternn geschaard. Nadat deze Comintern aanvankelijk de bestrijding van
dee sociaal-democratie als 'sociaal-fascisme' en het trotskisme als 'contrarevolutionairee secte' had verordonneerd, gaf zij de communistische partijen
inn 1935 opdracht om toenadering te zoeken tot de sociaal-democraten om
gezamenlijkk het fascisme te kunnen bestrijden. Het negatieve standpunt ten
aanzienn van het trotskisme bleef gehandhaafd. Vanaf 1935 richtte de CPN al
haarr gif dan ook op de als trotskistisch beschouwde RSAP. De communistischee partijbladen belasterden de RSAP stelselmatig als een 'bende ongedierte,
misdadigerss en spionnen' en communistische knokploegen vielen verschillendee malen revolutionair-socialisten aan. In Rotterdam bijvoorbeeld takeldee een cPN-knokploeg de partijsecretaris van de RSAP, Ab Menist, zo
ernstigg toe dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen.55
Trotskii zelf had zich overigens in 1937 ook bij het legertje vijanden van
dee RSAP gevoegd. Op een internationale conferentie van communistische
splinterpartijenn (waarvan er in deze jaren vele waren) had hij een vele
pagina'ss tellend manifest over de 'Hollandse kwestie' laten uitdelen waarin
hijj de RSAP 'sectarisme' en 'opportunisme' verweet.56 De definitieve breuk
tussenn Trotski en Sneevliet leidde tot het vertrek van een kleine groep
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trotskistenn uit de RSAP, die vervolgens de Groep van Bolsjewiki-Leninisten
(GBL)) oprichtte-57 Het beeld dat de ei in zijn jaaroverzicht over 1938 van de
RSAPP schetste, was dan ook uitermate somber: internationaal en nationaal
wass de partij volstrekt geïsoleerd, financieel was zij bankroet, haar ledental
wass sterk gedaald en ook haar invloed binnen het NAS was tanende.58
Dee meeste partijen zouden na een dergelijke reeks tegenslagen waarschijnlijkk het loodje gelegd hebben. Zo niet de 'taaie rakkers' van de RSAP.
Dee partij was dan wel klein, de slagen die haar troffen hard en de ontberingen
groot,, uiteindelijk hadden de revolutionair-socialisten, zo hield Sneevliet
zijnn kameraden voor, 'een wapen dat treffen zal, dat hard, onfeilbaar en
meedogenloosmeedogenloos is: de ontwikkeling der historie'.59 De kleine groep 'levenslangdurendee oproermakers en colporteurs' van de RSAP hadden volgens
hemm de historische taak om deze ontwikkeling te versnellen. De grootte van
dee groep deed er niet toe, zolang zij maar vastberaden en standvastig was:
'toewijding'' was nodig, 'steeds sterkere toewijding, trouw, steeds hechtere
trouw,, ijver, steeds gloeiendere ijver, activiteit, steeds rijkere activiteit'.60 Alle
opofferingenn en ontberingen waren in die zin ook nodig geweest om het kaf
vann het koren te kunnen scheiden, om de waarlijk toegewijde revolutionairenn van 'anarchisten', 'zoetwateradmiraals' en 'inkthelden' als Schmidt en
Dee Zeeuw te onderscheiden. Wie na alle ellende was overgebleven, zo benadruktee de partij keer op keer, behoorde tot de 'kern van onverwoestbaren,
onverteerbarenn en onbreekbaren' waaruit de leiders van de revolutie werden
geboren.611 Revolutionaire politiek was niet alleen een zaak van ideologie en
tactiek,, maar toch vooral ook van karakter.
Beterr dan welke partij ook leek de RSAP te zijn voorbereid op de komst
vann de Duitse bezetter. Al voor de oorlog had de partij zich bekwaamd in de
politiekee activiteiten die tijdens de Tweede Wereldoorlog van doorslaggevendd belang werden. Niet alleen hadden de revolutionair-socialisten zich in
dee laatste jaren voor de oorlog voornamelijk gericht op het verspreiden van
schotschriftenn en clandestiene krantjes, in Rotterdam hield de partij bovendienn korte tijd het illegale radiostation Rode Omroep draaiende, mede
omdatt men verwachtte 'dat men zich op dat moeilijke terrein wat moet
gaann oefenen'.62 Kort na de inval van de Duitse strijdkrachten werden het
NASS en de RSAP ontbonden.

Dee harde kern van de RSAP vormde een kleine, illegale organisatie onderr de naam Marx-Lenin-Luxemburg-Front. De vooral in de grote steden
actievee cellen van het MLL-Front trachtten voornamelijk door verspreiding
vann hun bulletin de Nederlandse arbeiders ervan te overtuigen dat zij zowel
vann de fascistische bezetter als van de imperialistische geallieerden weinig
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tee verwachten hadden. Alleen een 'derde front' van klassebewuste proletariess kon redding brengen.63 Eind februari/begin maart 1942 arresteerde
dee Duitse Sicherheitsdienst vrijwel de gehele leiding van het Mix-front,
inclusieff Sneevliet. Samen met zes kameraden werd Hollands beroepsrevolutionairr par excellence op de Leusderheide gefusilleerd. Een uur voor hun
doodd hadden zij nog broederlijk aaneengeschouderd voor de laatste maal
DeDe Internationale gezongen.64
Zonderr Sneevliets dwingende leiding viel het Mix-Front uiteen in twee
nogg kleinere groepjes, het Comité van Revolutionaire Marxisten en de
Communistenbondd Spartacus, die zich beide oriënteerden op bestaande
linksee ideologieën als het trotskisme en het radencommunisme.65 Het illustreertt de betekenis van Sneevliet binnen de revolutionair-socialistische
gemeenschap.. Toch is het de vraag of de RSAP zonder de tussenkomst van de
Tweedee Wereldoorlog en het overlijden van haar voorman wel was blijven
bestaan.. Al voor de oorlog was haar machtsbasis, het NAS, langzaam aan het
wegzakken.. Het door deze vakbond gepropageerde syndicalisme vormde in
dee moderne overlegcultuur steeds meer een anachronisme, waarin nieuwe
generatiess arbeiders zich nog nauwelijks konden vinden. Na de oorlog bestondd er dan ook weinig animo voor een heroprichting van het NAS. Onder
indrukk van het daadkrachtiger verzet van de CPN en meer in het algemeen
vann de oorlogsinspanningen van de Sovjet-Unie sloten de restanten van de
eenss zo trotse vakbond zich nu grotendeels aan bij de nieuw opgerichte,
opp de CPN georiënteerde Eenheidsvakcentrale (EVC). Het belangrijkste politiekee jachtveld voor onafhankelijk van de CPN opererende communisten
leekk daarmee gesloten.
Hoee groot was nu het gevaar dat van links-revolutionaire partijen als de
RSAPP en de CPH in het interbellum uitging? In electoraal opzicht haalden de
revolutionair-linksee groeperingen alleen bij de Tweede-Kamerverkiezingen
vann 1933 gezamenlijk meer dan 5 % van de stemmen, dat wil zeggen als men
hett stemmental van de OSP (0,7%) meerekent.66 Het voortduren van de
economischee crisis na 1933 leidde echter niet tot een verdere radicalisering
vann de Nederlandse arbeidersklasse. Ondanks alle koortsachtige activiteiten
vann RSAP en CPH overheerste bij de arbeiders, zoals de ei constateerde, 'een
zekeree moedeloze gelatenheid, berusting, aanvaarding van het noodlot'. Dit
goldd niet voor de gezeten burgerij en de middenstand, zo merkte de ei
inn hetzelfde verslag op. Daar had de economische crisis juist een 'neiging
tott verzet' en een 'uiting van feilen critiek op de Regeering' uitgelokt.67
Dee grootste bedreiging in deze periode kwam dan ook niet langer slechts
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vann extreem-links, maar misschien nog wel meer van extreem-rechts, en
meerr in het bijzonder van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). In
tegenstellingg tot het communisme, dat alleen in de verre Sovjet-Unie een
steunpuntt had, kon deze nieuwe beweging zich profileren als de Nederlandse
variantt van de in de ogen van velen succesvolle fascistische en nationaalsocialistischee experimenten in het geografisch en cultureel zo veel nabijer
gelegenn Italië en Duitsland. Bovendien was de ideologie van deze beweging
voorall in de beginjaren nog zo vaag en hybride dat zij met haar hameren op
nationalee eenheid, ordeherstel, sterk leiderschap en corporatieve ordening
voorr velen de spijker op de kop leek te slaan. Kon het communisme,
zoalss Kossmann schreef, binnen de 'nationale gemeenschap als geïsoleerde
afwijking'' worden beschouwd, het fascisme daarentegen was 'juist daarom
zoo gevaarlijk voor de oude partijen omdat het, vormloos en stelselloos,
zichh ergens ophield langs de vage grens van wat nog als een nationale
vernieuwingsbewegingg kon worden beschouwd'.68
HetHet nationaal-socialistisch offensief
DeDe Nationaal-Socialistische Beweging 1931-1940
Opp 14 december 1931 - dezelfde dag waarop de Indiase onafhankelijkheidsstrijderr Mahatma Gandhi in Rome arriveerde voor een bezoek aan Benito
Mussolinii - werd in een pand aan het Domplein te Utrecht de NationaalSocialistischee Beweging opgericht. Het voornaamste doel van deze beweging
wass de nationale eenheid te herstellen op de wijze zoals Mussolini dat in
Italiëë had gedaan. Aanwezig waren twaalf personen, onder wie de waterstaatsingenieurr Anton Mussert en de ambtenaar Kees van Geelkerken. Geen
enkelee grote landelijke krant vond de geboorte van wéér een nieuwe partij
eenn bericht waard.
Watt begon als het zoveelste nieuwe partijtje, groeide binnen twee jaar
tijdd uit tot de grootste nieuwe politieke beweging sinds de invoering van
hett algemeen kiesrecht. Eind 1933 had de partij de grens van 20000 leden
gepasseerdd en de groei zou in de daaropvolgende jaren doorzetten. Tot 1940
zoudenn bijna 100 000 Nederlanders korte of langere tijd lid van de partij zijn
geweest.699 Spectaculair was ook haar electorale debuut bij de ProvincialeStatenverkiezingenn van 1935. De NSB behaalde 7,94% van de stemmen, een
percentagee dat tegenwoordig wellicht weinig indrukwekkend lijkt, maar dat
inn het aan weinig schokken gewende Nederlandse politieke landschap van
voorr de Tweede Wereldoorlog als een aardverschuiving aankwam. De partij
wistt het succes echter niet te continueren: bij de Tweede-Kamerverkiezingen
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vann 1937 kreeg zij slechts vier zetels. De 4,2% van de stemmen die de NSB
haalde,, was overigens nog wel het hoogste percentage dat een nieuwe partij
sindss 1918 achter zich had gekregen.
Dee opkomst en het uiteindelijke verval van de NSB in het Nederland
vann de jaren dertig zijn al vele malen onderwerp van studie geweest.70 Deze
enormee belangstelling valt grotendeels te verklaren vanuit de gebeurtenissenn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het fundament van de na de bevrijding
gevondenn nationale eenheid zou mede worden gebaseerd op de afwijzing
vann alles waar de NSB voor stond: zij was de belichaming van het 'fout*
binnenn het sterke 'goed-foutdenken'. Ruim zeventig jaar na de oprichting
vann de partij geldt de term 'NSB'er' nog steeds als synoniem voor verrader
enn ondervinden veel kinderen en zelfs kleinkinderen van Musserts volgelingenn schade van de foute keuze van hun (groot)ouders.71 Tegelijk geldt de
misluktee aanval van de NSB op het bestel in de jaren dertig in veel studies
alss een soort kroongetuige voor de stabiliteit van het politieke systeem zoals
datdat in het interbellum bestond. De 'acht procent' van 1935 is vanuit dit
perspectieff tegelijk het maximum dat de NSB aan 'geestelijk ontredderde' en
'rancuneuze'' Nederlanders had kunnen verzamelen. De rest van het land
zatt immers opgeborgen in de verschillende zuilen, trouw aan de leiders en
immuunn voor een als on-Nederlands beschouwde ideologie en stijl.
Doorr het stramien van 'goed en fout' en de aandacht voor én doorwerkingg van de verzuiling in de geschiedschrijving is de NSB zo lange tijd
alss een betrekkelijk geïsoleerd fenomeen in de Nederlandse geschiedenis
beschreven.. Illustratief hiervoor is ook de onevenredig grote aandacht die
iss besteed aan allerlei efemere fascistische partijtjes en blaadjes uit de jaren
twintig,, die als voorlopers van de NSB worden beschouwd. De aandacht
wordtt met die benadering voornamelijk gevestigd op wat A.A. de Jonge
dee 'grote crisis der democratie' noemde - ofwel het in twijfel stellen van
dee ideologische grondslagen van de democratie - zonder dat de in veel
brederee kring levende onvrede met en onzekerheid over het functioneren
vann de democratie, door dezelfde auteur 'de kleine crisis der democratie'
genoemd,, in de ontstaansgeschiedenis worden betrokken. Zo is de NSB als
productt van een marginale onderstroom ook in de geschiedschrijving ver
buitenn de natie gehouden. Als verklaring voor de 'acht procent* van 1935 is
dezee benadering nauwelijks bevredigend te noemen.
Doorr de opzet van dit onderzoek zal de partijgeschiedenis van de NSB
slechtss in beperkte mate aandacht krijgen. In tegenstelling tot de tot dusverr verschenen studies over de NSB wordt deze beweging in dit onderzoek
beschouwdd als een van de nieuwe partijen die in het interbellum op het
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toneell verschenen. De opkomst, het relatieve succes en het daaropvolgende
vervall kunnen zo duidelijker in perspectief worden geplaatst. Allereerst
zall stil worden gestaan bij de onvrede met de nieuwe massademocratie
inn de jaren twintig en begin jaren dertig en de plaats van de eerste fascistischee groepjes daarbinnen. Vervolgens wordt de opkomst van de NSB
beschreven,, waarbij de aandacht voornamelijk gericht zal zijn op de stijl
enn methode die Mussert en de zijnen hanteerden. Juist op dit punt wist
dee NSB zich immers het meest te profileren. Ten slotte zullen de bestrijding
vann de partij, haar radicalisering en haar daaropvolgende isolement worden
behandeld. .
Fascisten,Fascisten, conservatieven en de crisis der democratie
Hett is niet eenvoudig om een oorsprong van de NSB aan te wijzen. In
dee eerste plaats kenmerkt de geschiedenis van de NSB van voor 1940 zich
doorr sterke veranderingen, zowel in ideologisch opzicht als in ledental. De
vraagg welke de voornaamste bronnen van de NSB zijn geweest, hangt dan
ookk nauw samen met de vraag of we het over de vroege dan wel de late
NSBB hebben. In de tweede plaats is er vanaf het begin - ook binnen de
NSBB - sprake van verwarring omtrent begrippen als fascisme en nationaalsocialisme.. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk of het hier gaat om
tweee afzonderlijke fenomenen, die door de loop van de geschiedenis aan
elkaarr zijn verbonden, of dat er, zoals onder anderen Ernst Nolte heeft
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beweerd,, sprake is van twee verwante verschijnselen, waarbij het nationaalsocialismee als onvermijdelijke radicalisering van het fascisme moet worden
beschouwd.72 2
Enn al vindt men een uitweg uit deze fenomenologische verwarring,
dann nog blijft het de vraag in hoeverre de NSB vooral als onderdeel van
ditt internationale verschijnsel moet worden beschouwd, dan wel als een
specifiekk Nederlands verschijnsel dat zich hulde in het kostuum van deze
internationalee beweging.
Legtt men de nadruk op de NSB als onderdeel van het internationale
fascisme,, dan zal de aandacht vooral worden gericht op de eerste personen
diee zich in de jaren twintig nadrukkelijk presenteerden als de Nederlandse
fascisten.. We komen dan terecht in een schimmige wereld van obscure
blaadjess en conspiratieve genootschappen, met allerlei kleurrijke figuren
alss de kunstenaar Erich Wichman, de parapsycholoog K.H.E. de Jong, de
priester-fascistt Wouter Lutkie en de chicaneuze playboy Alfred Haighton.
Hett was een wereld waarin vooral heel veel onderling werd geruzied met
eenn enorme versplintering aan blaadjes en verbonden als gevolg.73 Numeriekk stelden geen van deze fascistische groepen iets voor: het grootste
fascistischee verbond, het Verbond van Actualisten, haalde bij de TweedeKamerverkiezingenn van 1925 nog geen 0,1% van de stemmen.
Dee betekenis van deze kleine geïsoleerde bewegingen moet dan ook
voorall worden gezocht in het feit dat zij als eerste in Nederland experimenteerdenn met uit Italië overgenomen strijdmethodes als het dragen van
uniformen,, het gebruik van specifiek fascistische symbolen en vlaggen en
hett provocerend uitdagen van tegenstanders, met name socialisten en communisten.. Als zodanig namen zij halverwege de jaren twintig de status over
vann de anarchisten als voornaamste provocateurs van het nieuwe bestel.
Ookk onder degenen die Mussolini om zijn daadkracht bewonderden - uit
eenn enquête van het Algemeen Handelsblad uit 1927 kwam naar voren dat
dee lezers hem na Thomas Edison als de grootste man van zijn tijd beschouwen744 - bestond overigens veel reserve tegenover de straatvechtersstijl van
dee Nederlandse fascisten. De fusie van het Verbond van Actualisten met het
Vaderlandschh Verbond liep, zoals we reeds hebben gezien, dan ook vooral
stukk op de weigering van de deftige burgerheren van het Vaderlandsch
Verbondd zich aan te passen aan de fascistische stijlvoorschriften.
Dee continuïteit tussen dit vroege fascisme en de NSB betrof dus voornamelijkk de overname van strijdmiddelen als het dragen van uniform, het
vlagvertoonn en het op straat uitdagen van tegenstanders. De NSB heeft deze
methodenn echter wel sterk gekuist om ze zo acceptabel te maken voor een
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groterr publiek. Vooral in haar beginjaren probeerde de NSB zich immers
juistt te profileren als een partij waarin een gematigd fascisme samenging
mett oer-Hollandse burgerlijke waarden als fatsoen, ordelievendheid en zedelijkheid.. De wildebrassen uit de vroege fascistische beweging hield de
NSBB dan ook zoveel mogelijk op afstand. Samenwerking met andere fascistischetische en nationaal-socialistische partijtjes wees zij steeds hooghartig van
dee hand. Van de leidende personen in de vroege NSB waren enkelen, zoals
Vann Geelkerken en George Kettmann jr, reeds actief geweest in deze vroege
fascistischee beweging, maar geen van hen had daar een prominente rol vervuld.755 De NSB kan daarom slechts in beperkte mate als een voortzetting van
ditt oude fascisme worden beschouwd. De nadruk op deze vroege fascistische
bewegingenn in de voorgeschiedenis van de NSB is derhalve eenzijdig.
Eenn benadering waarin de NSB wordt gezien als product van specifiek
Nederlandsee frustraties over het functioneren van de democratie en het
ontbrekenn van een homogene nationale cultuur, dreigt al snel in het omgekeerdee te vervallen. Wie met een dergelijke groothoeklens naar fascisme
zoekt,, zal het op vele plaatsen vinden. Het beeld wordt daarbij bovendien
nogg eens sterk vervormd aangezien de term fascisme een krachtig wapen
wass in de bestrijding van politieke tegenstanders uit heden of verleden. Zo
zagg de SDAP-voorman Troelstra in zijn memoires bijvoorbeeld het optreden
vann het vrij-liberale kamerlid Boudewijn Nierstrasz, die in 1916 in een toespraakk het functioneren en de representativiteit van de Tweede Kamer ter
discussiee stelde, als een vorm van fascisme.76 De VDB-Ieider H.P. Marchant
beschouwdee op zijn beurt zowel de Economische Bond als de Actie tegen
dee Aanhangige Grondwetsherziening achteraf als een belangrijke voorloper
vann de NSB.77

Daarentegenn zou de NSB zelf zich beijveren om de diepe wortels van het
Nederlandsee fascisme bloot te leggen. Zo stak zij zelfs nationale helden als
Willemm van Oranje en Groen van Prinsterer postuum in fascistisch uniform.788 Hoe reëel deze valkuilen ook mogen zijn, zeker als we het optreden
vann de NSB en haar relatieve succes in de beginjaren willen begrijpen, is het
onmogelijkk niet nader in te gaan op de in brede kringen aanwezige twijfel
overr de democratie en de onvrede met de nationale identiteit. De NSB moet
daarbijj niet worden voorgesteld als hét product maar als een product van
dezee specifieke frustraties.
Dee kritiek op het functioneren van de democratie en die op het vermeende
gebrekk aan nationaal bewustzijn behoorden al sinds jaar en dag tot de belangrijkstee thema's binnen het politieke debat. Tussen de beide kwalen werd
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vann meet af aan ook een verband verondersteld. Reeds in de negentiende
eeuww vreesde de liberale bovenlaag dat de democratisering een homogene
nationalee identiteit in gevaar bracht. Het 'volk achter de kiezers' bleek immerss gevoeliger voor de op levensbeschouwelijke identiteit gebaseerde en
daaromm onderling verschillende natieconcepten van katholieken, protestantenn en socialisten dan voor het tamelijk abstracte nationalisme van de
liberalen.. Om de democratisering in goede banen te leiden probeerden de
liberalenn dan ook op allerlei manieren een nationaal gemeenschapsgevoel te
cultiveren.. Het succes bleef beperkt: de liberalen waren daarvoor onderling
tee verdeeld, te elitair en vooral ook te laat. Het integrale nationale gemeenschapsgevoell dat zij wensten, was zo in de jaren twintig geworden tot niet
meerr dan een van de verschillende nationale concepten.79
Juistt omdat het de pretentie had de gehele natie te vertegenwoordigen,
wass dit liberaal gekleurde nationalisme in de jaren twintig ongetwijfeld
ookk het meest gefrustreerde type nationalisme. Daarbij kwam dat liberalen
zichh in deze periode algemeen in het defensief zagen gedrongen: niet alleenn waren zij van hun macht beroofd en electoraal gekortwiekt, zij werden
ookk nog eens geconfronteerd met een politieke stijl en organisatiewijze die
haakss stonden op de liberale normen. De roep om nationale eenheid en
omm een andere vorm van politiek klonk dan ook nergens met zo'n grote
regelmaatt en zo'n grote felheid als juist in het liberale kamp. Vooral de
meestt in het nauw gedreven conservatief-liberalen namen hierin het voortouw.. Buiten het liberale kamp vonden deze oproepen vooral weerklank in
meerr deftige orthodox-protestantse kringen en dan met name in de CHU.
Niett alleen deelden veel conservatieve CHu'ers de liberale onvrede met de
nieuwee massademocratie, ook bestond hier een relatief pretentieus 'grootprotestants'' natieconcept. Halverwege de jaren twintig vonden enkele toonaangevendee conservatief-liberalen en christelijk-historischen elkaar in de
Nationalee Unie, een studiegroep die door middel van 'staatkundige adviezen'' de weg wilde banen voor een nieuwe homogene nationale cultuur,
gebaseerdd op conservatief-liberalisme, (Nederlands Hervormd) protestantismee en een sterk monarchaal gezag. Het belangrijkste wapenfeit van de
Nationalee Unie zou bestaan uit haar bijdragen aan de mede door de jonge e
ingenieurr Anton Mussert in 1926 opgezette lobby tegen een ontwerp-verdrag
mett België over het beheer van de Scheldewateren.80
Kann dit gefrustreerde nationalisme nog voornamelijk worden gevonden
inn de liberale en in mindere mate in de christelijk-historische kringen, de
kritiekk op het functioneren van de democratie kwam in iedere politieke
familiee voor. Kritiekpunten waren ondere andere de moeizame coalitie-
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vorming,, de enorme versplintering aan partijen, de trage besluitvorming in
hett parlement en de toegenomen centralisering en professionalisering van
partijorganisaties.. In de jaren twintig werd deze kritiek zo sterk dat A.A.
dee Jonge, zoals hierboven vermeld, daartoe de term 'de kleine crisis der
democratie'' heeft gemunt.81 Bij gebruik van het onderscheid tussen 'kleine'
enn 'grote' crisis der democratie is echter voorzichtigheid geboden. Een te
rigidee toepassing van dit onderscheid kan het zicht ontnemen op de vele
overgangenn die tussen beide vormen van crisis bestonden. Er was een grote
grijzee zone waarin giftige kritiek op het functioneren van de democratie samengingg met een halfslachtige aanvaarding van de democratie als principe.
Hett is bovendien ook niet eenvoudig om precies aan te geven wie nu wél
diee ideologische grondslagen van de democratie volmondig accepteerde. Zo
stondenn de beginselen van de orthodox-protestantse partijen als de CHU, de
ARPP en zeker de SGP en HGS op gespannen voet met, of in het geval van de
laatstee twee zelfs haaks op het principe van volkssoevereiniteit. Alleen God
konn volgens hen immers als soeverein worden beschouwd. Zuiver theoretischh accepteerde eigenlijk geen van deze partijen het algemeen kiesrecht
zoalss dat in 1917 was ingevoerd.
Bijj de conservatief-liberale Vrijheidsbond en partijen als de Liberale Partijj en de Economische Bond was het probleem omgekeerd: men accepteerde
theoretischh het algemeen kiesrecht, maar hoopte het tegelijk in de praktijk
zoveell mogelijk onschadelijk te maken, onder meer door versterking van
dee Eerste Kamer of de invoering van een ander kiesstelsel. Dergelijke ideeën
kondenn op de instemming rekenen van een deel van de katholieke elite
binnenn de RKSP en de kortstondige Nieuwe Katholieke Partij (NKP). Het
meestt populaire alternatief voor de democratie van 1917 was in deze kringenn echter het corporatisme. Binnen de SDAP ten slotte bleef tot ver in de
jarenn dertig spanning bestaan tussen revolutionair marxistische opvattingenn en een reformistische praktijk. Zo bezien ondersteunde eigenlijk alleen
dee links-liberale VDB, de kleinste van de grote partijen, zowel in theorie als
inn de praktijk de parlementaire democratie op de wijze zoals die in 1917 was
ingevoerd.82 2
Nuu bleek in eerdere hoofdstukken reeds dat de grote partijen de soep
vann de beginselen meestal niet zo heet aten als die werd opgediend. Politiek
wass voor hen immers ook 'de kunst van het bereikbare* waarvoor een zeker
pragmatismee onontbeerlijk was. Het is dan ook dit pragmatisme dat als verklaringg moet worden gezien voor het feit dat de partijen het democratische
stelsell van 1917 hadden geaccepteerd en ook bereid waren het te verdedigen
tegenn aanvallen. Niet alleen ontbrak het aan consensus over een alternatief,
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bovendienn zagen confessionelen en socialisten in de democratie een middel
omm de emancipatie te bespoedigen, terwijl de liberalen in haar een garantie
hooptenn te vinden om niet geheel ondergesneeuwd te raken.83 Vanuit dit
perspectieff bekeken steunde de democratie van 1917 dan ook niet zozeer op
eenn diepgeworteld democratisch besef, maar veeleer op pragmatische overwegingenn als eigenbelang en angst voor het alternatief van de anderen. De
overgangg van een louter bekritiseren van het functioneren naar het algeheel
verwerpenn van de democratie hing zo grotendeels samen met de vraag in
hoeverr men de eigen belangen nog door haar beschermd zag en in hoever
ookk het democratisch stelsel bescherming bood tegen de gevreesde alternatievenn (en dan natuurlijk met name het socialisme). Meende men dat de
kostenn van het pragmatisch aanvaarden niet meer opwogen tegen de baten
vann een voortschrijdende emancipatie of de bescherming van de machtsposities,, dan kon men zonder al te grote ideologische bokkensprongen de
democratiee van 1917 in haar geheel verwerpen.
Hett is daarbij moeilijk precies aan te geven voor wie en op welk moment
dezee balans negatief uitviel, zoals het ook speculeren is over de exacte motievenn hierachter. Economische tegenslag, gevoelens van onderwaardering
binnenn het nieuwe bestel en frustraties over statusverlies zullen evenzeer
eenn rol hebben gespeeld als een hang naar ideologische zuiverheid of een
verlangenn naar een meer offensief idealisme. Belangrijk is dat het in de
jarenn twintig ontbrak aan een organisatie die zowel naar vorm als naar
inhoudd een aanlokkelijk alternatief wist te bieden voor de pragmatische
aanvaardingg van de democratie. In de jaren dertig leek er op dit vlak aanvankelijkk weinig veranderd. Nochtans was het gesternte voor een nieuwe
bewegingg onmiskenbaar gunstiger geworden. In 1929 was een economische
crisiss uitgebroken, waarvan de invloed op de sociale verhoudingen, de politiekk en cultuur nauwelijks onderschat kan worden. Angst, onzekerheid
enn woede overheersten, ook of misschien wel juist onder hen die relatief
minderr getroffen waren door de economische nood.
Bovendienn had de confessionele coalitie iedere glans verloren. Zij was
tussenn 1929 en 1933 extraparlementair en werd voor de derde keer geleid
doorr de eerder beminnelijke dan daadkrachtige Ruys de Beerenbrouck. Verschillendee malen vond zij een kamermeerderheid tegenover zich, waarbij
opvallendd genoeg de katholieke en socialistische fracties elkaar herhaaldelijkk steun boden.84 Ten slotte speelde mee dat de kleine partijen van de jaren
twintigg onmiskenbaar op hun retour waren. Conservatief-liberale dissidentenn waren na de ondergang van het Vaderlandsch Verbond en de Liberale
Partijj weer aangewezen op de Vrijheidsbond; zowel de Plattelandersbond
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alss de middenstandspartijtjes werden vanwege hun ordinaire stijl en gebrek
aann eigen beginselen niet serieus genomen en waren begin jaren dertig
bovendienn intern sterk verdeeld. De fascistische groepjes werden eveneens
geteisterdd door interne conflicten en zowel de HGS als de SGP bevond zich
inn een volledig isolement.
Dee tijd leek velen dan ook rijp voor een nieuwe, 'waarlijk nationale'
groeperingg die korte metten zou maken met een politiek systeem dat niet
bijj machte bleek de economische crisis te boven te komen. Niet alleen in
dee verschillende fascistische bewegingen, maar ook onder jonge katholieke
intellectuelenn en zeker ook in de kringen van middenstands- en boerenpartijenn zou in de periode 1930-1933 herhaaldelijk worden opgeroepen tot
eenn nieuwe nationale beweging. Het waren in deze jaren echter vooral
conservatief-liberalee en christelijk-historische notabelen en intellectuelen
die,, gedreven door een mengeling van hoop op een nieuwe conservatiefnationalistischee ommekeer en angst voor een rooms-rood samengaan, pogingenn deden om iets nieuws van de grond te krijgen. Allerlei nationale
verenigingenn en bonden werden opgericht om dit 'nieuwe iets' voor te
bereiden:: een Nationale Bond tegen de Revolutie, een Vereeniging van
Nederlandschee Staatsburgers, een Comité voor Nationale Samenwerking,
eenn Nationaal Verbond Godsdienst, Gezin, Gezag, terwijl ook de Nationalee Unie nieuw leven werd ingeblazen.85 Voor allen stond vast dat de
nieuwee groepering moest zijn gericht op de vestiging van een nieuw politiekk bestel dat werd gedragen door een meer uniforme nationale cultuur,
waarinn de volksinvloed zou zijn teruggedrongen en waarin het gezag werd
belichaamdd door de monarchie en een sterke regering onder leiding van
eenn daadkrachtig leider. Minder duidelijk was wie die sterke leider moest
zijn.. Allerlei namen zoemden rond: van de antirevolutionaire krachtmens
Colijnn tot oud-Volkenbond-commissaris A.R. Zimmerman en van Shellvoormann sir Henri Deterding tot de inmiddels bejaarde 'man van de daad'
Willemm Treub.86 De voornaamste splijtzwam vormde echter de vraag welke
vormm deze nieuwe groepering moest krijgen. Moest zij een klein elitair
genootschapp blijven dat achter de schermen zijn invloed op koningshuis
enn maatschappelijke elite aanwendde om zo het bestel te ondergraven of
diendee zij de vorm aan te nemen van een georganiseerde beweging die in
dee openbaarheid de massa achter zich probeerde te krijgen?
Hoee moeilijk die keuze was, bleek onder meer uit het merkwaardige
gedraaii van de Nationale Unie. Onder leiding van de Utrechtse hoogleraarr koloniale geschiedenis en CHU-Ud Frederik Carel Gerretson knoopte
dee studieclub banden aan met de voornaamste fascistische beweging van
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datt moment, de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond (ANFB) onder
leidingg van de Amsterdamse marktkoopman Jan Baars. Gerretson hoopte
viaa Baars 'de massa' te bereiken. Op het moment dat die massa bij de
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1933 naar de stembus werd geroepen, bleek
dee Nationale Unie echter niet bereid deze ordinaire marktventer in het
openbaarr te steunen. De Nationale Unie gaf haar leden het advies op ARPvoormann Colijn te stemmen, in de hoop dat deze een 'Koninklijk Kabinet'
zouu vormen 'desnoods over het hoofd van het parlement heen'.87 Nadat
bleekk dat Colijn na de verkiezingen aanstuurde op een gewoon kabinet (zij
hett ditmaal ook met de liberalen), besloot de Nationale Unie alsnog met
dee ANFB in zee te gaan. De door hen gevormde Corporatieve Concentratie
liepp echter uit op een fiasco. Net als eerder in het Vaderlandsch Verbond
bleekk ook in deze organisatie dat het elitaire en intellectualistische individualismee van de conservatieve notabelen moeilijk te verenigen was met de
activistischee straatvechtersstijl van de fascistische kameraden.
Tekenendd voor het halfslachtige dralen in nationaal-conservatieve kring
warenn eveneens de lotgevallen van een groep onder leiding van Horace van
Gyblandd Oosterhoff, net als Gerretson afkomstig uit de CHU en ook werkzaamm als indoloog aan de Rijksuniversiteit Utrecht.88 Aanvankelijk ging Van
Gyblandd Oosterhoffs voorkeur uit naar een meer besloten genootschap dat
achterr de schermen zijn invloed moest doen gelden. In zijn zoektocht naar
werkelijkk invloedrijke conservatieve politici ving Van Gybland Oosterhoff
echterr zo vaak bot dat hij in opperste wanhoop besloot tot oprichting van
eenn gewone politieke organisatie, waarin nationalistische bonden en partijlozee eminente personen onderdak moesten vinden. Tot hen behoorden
naarr zijn smaak niet de fascisten, die hem vooralsnog vooral te ordinair
warenn om zich waarlijk nationaal te mogen noemen, maar wel boerenvertegenwoordigerss als Jan Smid, oprichter van Landbouw en Maatschappij, en
eenn middenstandspoliticus als Henri ter Hall. Jongeren blonken voorlopig
uitt door afwezigheid. Toen deze nieuwe organisatie als Verbond voor Nationaall Herstel besloot om onder leiding van de tachtig jaar oude generaal
C.J.. Snijders deel te nemen aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 1933, zag
Vann Gybland Oosterhoff echter weer een groot deel van de aanhang vertrekken.. Met de ervaringen van het Vaderlandsch Verbond en de Liberale
Partijj in het achterhoofd pasten veel deftige notabelen ervoor zich in de
openbaarheidd van de verkiezingsstrijd aan de schandpaal te laten nagelen.89
Dee zoektocht naar een nationaal conservatief front tegen de democratie
hadd begin 1933 kortom slechts tot een verdere versplintering van het politieke
landschapp geleid. Eind 1932 verzuchtte de fascistische Wouter Lutkie al dat
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hett 'spel' veel op een klucht was gaan lijken: 'eerst gaan ze met tienen
allemaall afzonderlijke organisaties oprichten en nu beginnen ze met tienen
pogingenn tot samenwerking en eenheid.'90
Zowell de fascistische groepjes als de elitaire genootschappen bleken
internn te zwak georganiseerd, te vaag in hun doelstellingen en te zeer gedomineerdd door eigenzinnige persoonlijkheden om een vuist te kunnen
maken.. Pogingen tot samenwerking hepen bovendien stuk op de sterke
verschillenn in sociaal-culturele achtergrond en op de uiteenlopende visies
opp de te gebruiken methodes en stijl. Het was zoals de conservatieve intellectueell en bestuurslid van de Nationale Unie J.A. Eigeman in 1932 schreef:
'Hett gist, het leeft, maar de stuwende vormkracht die een beweging moet
dragen,, weet zich nog niet te openbaren.'91
Inn 1933 echter zou dit alles veranderen. Aan het eind van dat jaar had
vrijwell niemand het nog over Van Gybland Oosterhoff en Snijders met
hunn Verbond voor Nationaal Herstel of over Gerretson en Baars met hun
Corporatievee Concentratie. De hoop op een nieuw, waarlijk nationaal
voelendd Nederland zagen velen nu vooral belichaamd door Mussert met
zijnn Nationaal-Socialistische Beweging.
HetHet jaar van de NSB
Hett jaar 1933 was ongetwijfeld het meest roerige jaar sinds 1918. Het was
eenn jaar waarin net als toen de grote politieke gebeurtenissen buiten het
Binnenhoff plaatsvonden. Er was een muiterij op het marineschip De Zeven
Provinciën,, er waren wilde stakingen in tal van bedrijven en radicaal-linkse
partijenn als de RSP, de OSP en de CPH, maar ookboerenorganisaties als Braats
Plattelandersbondd en Landbouw en Maatschappij organiseerden felle demonstraties.. Vrijwel dagelijks waren er opstootjes tussen extreem-linkse en
extreem-rechtsee groepjes. De Tweede-Kamerverkiezingen, waaraan liefst 54
lijstenn deelnamen, leverden verlies op voor alle grote partijen met uitzonderingg van de ARP, waar Colijn naar voren was gekomen als de man van orde
enn gezag. Zetelwinst was er voor de CPH en de RSP van de gevangengenomen
Sneevliet,, maar ook voor het Verbond voor Nationaal Herstel van generaal
Snijderss en voor confessionele splinters als de CDU en de RKVP.
Dee grootste winst kwam in 1933 ongetwijfeld op naam van een partij
diee niet eens aan de Tweede-Kamerverkiezingen had deelgenomen, de
NSB.. Telde de beweging bij haar eerste landdag in januari 1933 nog geen
duizendd leden, in december 1933 had de NSB meer dan 20 000 leden en een
uitgebreidee wachtlijst.92 Deze groei was in het geval van de NSB bovendien
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meerr dan een cijfermatig gegeven. Zij was, zeker in het westen van het
land,, voor vrijwel iedereen zichtbaar. Niet alleen verspreidde de NSB kilo's
propagandamateriaal,, organiseerde zij tal van meetings en opende zij in
steedss meer steden kringhuizen - te herkennen aan de zwart-rode partijvlag
aann de gevel -, bovendien marcheerden de leden van haar Weerafdeling (WA)
geregeldd in hun zwarte uniformen door de straten, waarbij het meer dan
eenss tot opstootjes kwam met revolutionair-linkse jongeren.
Watt was de verklaring voor deze opmerkelijke opkomst? Natuurlijk,
doorr de muiterij op De Zeven Provinciën, de vele stakingen en het linkse
demonstratiegeweldd waren de omstandigheden voor een nieuwe partij gunstigerr geworden. Maar waarom waren het dan juist Musserts nationaalsocialistenn en niet de oudere fascistische groeperingen of de conservatiefnationalistischee groepjes die hiervan wisten te profiteren? In de geschiedschrijvingg zijn hiervoor verschillende verklaringen aangedragen. Buitenlandsee historici als Van den Dungen en Orlow leggen de nadruk op het
gunstigee effect dat de machtsovername van Adolf Hider in Duitsland op 30
januarii 1933 op de NSB had.93 Het was immers pas na de gebeurtenissen in
hett buurland dat de NSB begon te groeien.
Dezee groei berustte echter voor een groot deel op het misverstand dat
hethet nationaal-socialisme van de NSB identiek was aan dat van Hitlers NSDAP.
Nuu had de NSB wel het program van de NSDAP gekopieerd, maar de voor
hethet Duitse nationaal-socialisme essentiële passages over de rassenleer en
hett Führerprinzip had zij weggelaten. De voorkeur van Mussert c.s. ging
vooralsnogg dan ook sterker uit naar het Italiaanse fascisme. Dat zij nochtans
voorr de benaming nationaal-socialisme hadden gekozen, hing samen met
hethet negatieve imago dat de term fascisme in Nederland door de activiteiten
vann types als Baars en Haighton had gekregen, alsmede met de naïviteit van
Mussert,, die meende dat de benaming nationaal-socialisme zijn idee van een
nationalismee voor de massa mooi weergaf.94 Zo bezien valt er een opvallende
parallell te trekken met de SDP/CPH. Die dankte haar groei in 1917 en
19188 immers ook voornamelijk aan een buitenlandse machtsomwenteling,
namelijkk de Russische Revolutie. Zoals zal blijken kwam de NSB dan ook
nett als de SDP/CPH bloot te staan aan spanningen tussen de nieuwe leden,
diee een sterkere oriëntatie op het buitenlandse voorbeeld wensten, en de
oudee garde, die wilde vasthouden aan de oorspronkelijke uitgangspunten.
Bijj de verklaringen van Nederlandse auteurs als Loe de Jong, Mussertbiograaff Jan Meyers en de reeds genoemde A.A. de Jonge ligt het accent
daarentegenn voornamelijk op de NSB zelf.95 Zij wijzen op drie factoren
diee de NSB onderscheidde van haar fascistische en nationaal-conservatieve
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concurrenten.. In de eerste plaats maakte zij in vergelijking met de vulgaire,
onderlingg ruziënde fascistische groepen de indruk van een nette, degelijke
partij.. Haar leider Mussert was een keurige, respectabele burger die kon
bogenn op een solide maatschappelijke carrière. Keer op keer herhaalde hij
datdat zijn NSB wars was van revolutionaire middelen en slechts langs legale
wegg de macht wilde veroveren. Met zijn 'zin voor orde, regel en burgerlijk
fatsoen',, zijn afkeer van overdreven pathos, Prinzipienreiterei en avonturismee was deze ingenieur, in de woorden van Loe de Jong, 'in veel van zijn
eigenschappen,, in al zijn beperktheden en in zijn betrekkelijke gematigdheidd een typische Nederlandse kleinburger'.96 Op een enkeling na hing ook
rondd de andere leidende figuren in de partij een geur van respectabiliteit en
fatsoen:: Coenraad van der Voort van Zijp was fractievoorzitter van de ARP
geweest,, W.O.A. Koster had namens de VDB in de Tweede Kamer gezeten en
dee Limburgse grootgrondbezitter met de deftige naam M.V.E.H.J.M. graaf
dee Marchant et d'Ansembourg was namens de RSKP lid van de Provinciale
Statenn geweest.
Inn de tweede plaats was het politieke profiel van de NSB nog zeer vaag.
Dee partij was vooralsnog vooral tegen van alles en nog wat: tegen de
marxistischee partijen en de te ver doorgevoerde democratie natuurlijk,
maarr ook tegen de verdeling van radiozendtijd over de politieke stromingen,
tegenn 'partijgekibbel' en 'politieke spelletjes', tegen 'slapheid, middelmaat en
bandeloosheid',, tegen een 'laat-maar-waaien-liberalisme', tegen het 'oudebesjespacifisme'' en tegen de beginselverzaking van de confessionele partijen.
Waarr zij precies vóór was, was minder duidelijk. Zeker, in haar Brochure m
hadd een aantal bij de partij aangesloten filosofen een heuse blauwdruk
voorr een fascistische staat geformuleerd.97 Maar wat nu de status van dit
geleerdee werk was, bleef onduidelijk. In haar openbare optredens verwees
dee partij in ieder geval hoogst zelden naar deze brochure. In het openbaar
verwoorddee zij haar ambities liever in zeer algemene bewoordingen: herstel
vann orde, welvaart en gezag, een sterker nationaal gemeenschapsgevoel en
dee vervanging van de neutrale, democratische staat door een nieuwe op
christelijkee en nationale waarden gebaseerde staat. Door deze ideologische
vaagheidd werd, zoals Meyers het formuleert, 'de poort naar de beweging zo
wijdd dat hij allerlei conservatieve elementen doorgang verleende'.98
Dezee beide verklaringen - fatsoenlijkheid en ideologische vaagheid zoudenn evenwel ook van toepassing zijn geweest als niet de NSB, maar het
Verbondd voor Nationaal Herstel of de Nationale Unie succesvol was geweest.
Dee derde, vooral door A.A. de Jonge sterk benadrukte factor moet dan ook
alss essentieel worden beschouwd, namelijk de vorm die de NSB voor haar
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politiekee strijd had gekozen. Zo vaag als de NSB op inhoudelijk gebied
was,, zo stellig was zij in haar stijl en organisatievorm. Haar organisatie
wass uiterst strak met aan het hoofd de Algemeen Leider, haar methodes
warenn uitermate offensief en met al haar vlaggen, insignes en uniformen
hadd de NSB een geheel eigen symboliek. De ontwikkeling van deze stijl en
organisatievormm had in het eerste jaar na de oprichting van de partij in
decemberr 1931 dan ook absolute prioriteit gekregen. De Duitse NSDAP en de
Italiaansee fascistische beweging strekten daarbij tot voorbeeld. Pas na een
jaar,, waarin de NSB op basis van deze voorbeelden een eigen organisatie
enn stijl ontwierp, trad zij voor de eerste maal naar buiten op haar eerste
landdag.. Zeshonderd leden trokken op 7 januari 1933 naar het Gebouw
voorr Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, dat voor de gelegenheid was
omgevormdd in een soort NSB-tempel met een imposant podium en een
enormee hoeveelheid vlaggen. Het eerste dertig man tellende peloton van de
WAA werd gepresenteerd, het eerste nummer van Volk en Vaderland werd met
veell gevoel voor show aan Mussert overhandigd, oude vaderlandse liederen
werdenn gezongen en er waren toespraken van Van der Voort van Zijp en
natuurlijkk Mussert zelf, die beiden vooral het unieke karakter van de dag
onderstreepten.. Op 7 januari 1933, zo verklaarde Mussert plechtig, was een
nieuww tehuis geopend voor al die duizenden die wilden strijden voor een
nieuwee nationale eenheid."
Ookk in de daaropvolgende jaren stopte de partij een groot deel van haar
energiee in de organisatie en de vormgeving van haar landdagen en openbaree vergaderingen. Het waren voor Nederlandse begrippen imposante, met
veell gevoel voor drama geregisseerde spektakelstukken met vlaggenparades,
schijnwerperss en filmvertoningen, waarop duizenden mensen afkwamen.
Dee nieuwe, nationale eenheid werd onder meer aanschouwelijk gemaakt
doorr de massale samenzang, door het indrukwekkende podium gebouwd
opp de pilaren 'arbeid' en 'kapitaal', maar ook door de verdeling van de
spreektijdd over een katholiek, een vrijzinnig en een orthodox-protestants
lid.1000 Naast de organisatie van de landdagen besteedde het hoofdkwartier
tee Utrecht de meeste zorg aan het verder ontwikkelen van en het toezien
opp de naleving van allerlei gedragsregels, stijlvoorschriften en organisatorischee richtlijnen. Allerlei uiterlijke onderscheidingstekenen zoals vlaggen,
insigness en uniformen werden ontwikkeld, alsmede richtlijnen voor het
inwijdingsritueel,, exercitievoorschriften voor de Weerafdeling en de Nationalee Jeugdstorm en regels voor de colportage van de partijbladen. Bevelen
moestenn zonder dralen worden opgevolgd, provocaties van tegenstanders
diendenn te worden genegeerd. Tekenen van futloosheid als roken, handen
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inn de zakken en leunen waren geheel uit den boze.101 Te midden van alle socialee onrust, crisis en verdeeldheid diende de NSB in alles discipline, fatsoen,
ernst,, eenheid en dienstbaarheid uit te stralen.
Waarr kwam deze bijna manische aandacht voor organisatie en stijl
vandaan?? Was zij louter functioneel van aard of behelsde zij meer dan dat?
Zoalss in recente studies van Emilio Gentile over het Italiaanse fascisme en
Iann Kershaw over het Duitse nationaal-socialisme sterk is benadrukt, waren
stijll en organisatiewijze bij deze door de NSB zo bewonderde voorbeelden
inn ieder geval veel meer dan alleen functionele middelen.102 Hun rituelen en
symbolenn worden hier opgevat als de uitingsvormen van de politieke religie
diee zowel fascisme als nationaal-socialisme pretendeerde te zijn. De groots
geregisseerdee massamanifestaties, de parades in uniform, de cultus van
oudee nationale helden dienden ertoe de door liberalisme en rationalisme
ontheemdd geraakte burgers een alomvattende wereldbeschouwing te geven,
waarbinnenn de richting en zin van hun bestaan samenviel met de grootsheid
vann de natie. Beoogde de NSB met haar bijeenkomsten eveneens een nieuwe
nationalee religie voor het volk te creëren of streefde zij met moderne
middelenn een in wezen conservatief-nationalistisch program na?
Zekerr voor de begintijd is deze vraag nauwelijks eenduidig te beantwoorden.. De stijl was vooralsnog immers duidelijker dan de inhoud. Daarin lag
ookk een groot deel van de kracht van de partij. Zoekende geesten - die in
19333 vooral onder de jongere generaties talrijk waren - konden in de gedisciplineerdee organisatie en de massamanifestaties de uiting van 'een waarlijk
nieuwee geest' en een 'levensvervullend ideaal' zien, als de Nederlandse kopie
ookk van de in Duitsland door duizenden in imposante massamanifestaties
gevierdee Nationale Erhebung. Vooral onder de jongere leden, die de harde
kernn uitmaakten van de WA, beschouwden velen de NSB als de 'oefenplaats
enn leerschool voor den nationaal-socialistischen staat.'103 Het dragen van het
NSB-insignee gold voor hen als 'een uiterlijk teeken van een inwendige vernieuwingg [...], een teeken van den ridderslag, waardoor hij is opgenomen
inn een machtig leger, dat met geestelijke wapenen strijdend alles, wat thans
onss volk verdeelt en omlaag drukt, zal wegvagen'.104 Onder de meer conservatieve,, vaak ook oudere leden en sympathisanten overheerste een meer
nuchteree houding. De NSB gold voor hen als het noodzakelijke antwoord op
dee nationaal-conservatieve organisatiefobie enerzijds en de fascistische vulgariteitt anderzijds. Zowel de vroege fascisten als de comités van eminente
personenn hadden aangetoond dat de strijd tegen de democratie pas kans van
slagenn had als zij gevoerd werd binnen de marges van die massademocratie.
Dee massa moest overtuigd worden, en dat bleek vooralsnog alleen te kun-
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nenn met uitgebreide campagnes, een aansprekende maar ook fatsoenlijke
stijll en een strakke organisatie die participatie mogelijk maakte. De fascistischee beweging van Mussolini en het Duitse nationaal-socialisme leverden
inn hun ogen vooral het voorbeeld hoe die strijd met succes binnen een
democratischh stelsel gevoerd kon worden. Het doel van die strijd was voor
dee meesten van hen echter niet de invoering van een kopie van de Duitse
VolksgemeinschaftVolksgemeinschaft of de Italiaanse superstaat. Veel van deze meer
tievee NSB'ers dachten eerder aan een autoritaire, door deskundigen geleide
staatt waarin het bedrijfsleven ruim baan werd gegeven, terwijl sommige
orthodox-protestantsee leden, onder wie de predikanten W.Th. Boissevain
enn G. Hofstede, zelfs hoopten op de vestiging van een waarlijk christelijke
staat,, waarin de idealen van Hoedemaker en Groen van Prinsterer alsnog
zoudenn worden verwezenlijkt.105
Juistt omdat over de vraag of deze stijl functioneel dan wel essentieel was
nogg weinig helderheid bestond, kon Mussert een betrekkelijk groot gehoor
krijgen.. Vooral onder burgerlijke jongeren, middenstanders en de gezeten
burgerijj groeide zijn populariteit. Van meet af aan bestonden er echter ook
verschillendee verwachtingen. Voor de vooral door jongeren gedomineerde
hardee kern was Mussert de Algemeen Leider, die zijn enthousiaste aanhang
opzweeptee met toespraken over de geboorte van een nieuwe nationale
geestt die in de groei van de beweging tot uitdrukking kwam, maar ook de
bevelhebberr die in uniform zijn zwarte soldaten opriep tot zelfdiscipline
enerzijdss en tot overgave van 'hart, verstand en vuist' anderzijds. Voor de
groteree groep van conservatieve middenstanders en welgestelde burgers kon
hijj verschijnen als de keurige burgerman, die er in tegenstelling tot veel van
zijnn voorgangers wel in was geslaagd een grote groep aanhangers enthousiast
tee maken voor de strijd tot herstel van orde, gezag en nationale eenheid.
Hoee verschillend de verwachtingen ook waren, beide groepen beschouwden
dee aanwezigheid van de ander vooralsnog als noodzakelijk, zij het dat de
'ander'' vooral als de hulptroep gold, die de NSB tot meer dan zomaar een
nieuww partijtje moest maken.
Datt juist de NSB in het roerige jaar 1933 zoveel succes wist te boeken was,
omm kort te gaan, sterk gebaseerd op de aantrekkingskracht van de door haar
gekozenn vorm van politiek voeren én op onduidelijkheid over de politiekinhoudelijkee implicaties van deze nieuwe stijl. De voortzetting van haar
opmarss was dan ook afhankelijk van verschillende, zeer onzekere factoren.
Nuu de beweging zich als een serieuze concurrent op het poütieke toneel
hadd gemeld, werd van haar meer dan tevoren tekst en uitleg verwacht. Niet
alleenn moest de NSB zich in het volle licht van de schijnwerpers verdedigen
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tegenn de aanvallen van haar tegenspelers, ook vanuit de beweging zelf kwam
dee roep om meer profiel. Zowel van binnenuit als van buitenaf werd zo de
inn 1933 gevonden balans tussen een fatsoenlijk conservatisme en activistisch
elann in gevaar gebracht. Nadat de NSB aanvankelijk het accent nog volledig
opp de aanval had kunnen leggen, moest zij vanaf de herfst van 1933 vooral
defensievee arbeid verrichten.
OpmarsOpmars met obstakels 1934-1935
Sindss de invoering van het algemeen kiesrecht was geen enkele partij erin
geslaagdd in zo korte tijd een zo grote aanhang te krijgen. Opvallend was
voortss dat de NSB die aanhang niet alleen onder de traditioneel sterk zwevendee groepen als de vrijzinnige burgerij en de middenstand wist te krijgen,
maarr ook onder katholieken, orthodox-protestanten en zelfs - zij het in veel
minderee mate - onder socialisten en communisten. Dit was nog geen enkele
nieuwee partij gelukt. Het wekt dan ook weinig verbazing dat de opkomst van
dee NSB zeer scherpe reacties opriep. Niet alleen was zij in tegenstelling tot anderee nieuwe politieke groeperingen voor alle gevestigde partijen een serieus
tee nemen concurrent, bovendien koersten Mussert en de zijnen uitdrukkelijkk af op volledige overname van de macht. Italië en Duitsland hadden
aangetoondd dat een dergelijke retoriek geen grootspraak behoefde te zijn.

Afb.. 7. De WA marcheert door de straten
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Hett probleem in de oppositie tegen de NSB was dat Mussert en de zijnen
pretendeerdenn dat alleen zij het land konden beschermen tegen een gevaar
datt voor de meesten vooralsnog veel ernstiger leek, namelijk een communistischee revolutie. De revolutionair-linkse partijen gaven bovendien zelf
voedsell aan deze pretenties door luidkeels te verkondigen dat het fascisme
voorr hen het laatste obstakel naar de revolutie was. Hun anti-fascistische
retoriekk en acties versterkten zo de in 1933 toch al sterk aanwezige angst
voorr een communistische machtsomwenteling en zorgden daarmee waarschijnlijkk eerder voor een toename dan voor een afname van de sympathie
voorr de NSB.
Dee grootste zorg voor de gevestigde partijen was dan ook dat de bevolkingg zich door het voortdurende straatrumoer gesteld voelde voor de
keuzee tussen CPH of NSB. Dit leidde ertoe dat de bestrijding van de NSB steeds
gepaardd moestt gaan met een bestrijding van de CPH. De SDAP en het NVV coordineerdenn hun tegenacties en propaganda dan ook vanuit het bureau Vrij heid,, Arbeid, Brood dat was gericht tegen fascisme én communisme. Tegelijk
wass de oppositie tegen de NSB onderdeel van een meer algemeen streven
vann de overheid haar gezag op straat te herstellen. De politieke strijd diende
tee worden teruggedrongen van de publieke ruimte naar de vertegenwoordigendee lichamen, waar zij op een ordentelijke en gecontroleerde manier kon
wordenn gevoerd. Dit beleid leidde niet alleen tot een strenger overheidstoezichtt op de activiteiten van de NSB (onder meer via de Centrale Inlichtingendienst),, maar ook tot de invoering van een verbod op 'het in het openbaar
dragenn van kleedingstukken of opzichtige onderscheidingsteekenen uitdrukkendee een bepaald staatkundig streven' (het uniformverbod van septemberr 1933).106 Deze maatregel beroofde de NSB weliswaar van een krachtig
propagandawapen,, maar tot een stagnatie in haar groei leidde hij niet.
Ingrijpendee gevolgen had een tweede maatregel, het ambtenarenverbod.
Aanvankelijkk had de NSB nog op de lijst van voor ambtenaren verboden
verenigingenn ontbroken. Minister-president Colijn beschouwde de NSB
weliswaarr als een gevaarlijke electorale concurrent, maar tegelijk ook als een
fatsoenlijkee en zeker geen staatsgevaarlijke organisatie. Pas na sterke druk
vann de kant van het parlement (vooral vanuit de SDAP) was hij bereid om ook
dee NSB op de lijst van voor ambtenaren verboden verenigingen te plaatsen.107
Dee beslissing om de NSB wel en de SDAP niet op de lijst te plaatsen, wekte
ookk buiten de NSB veel onbegrip.108 Volgens Meyers en De Jonge had de NSB
echterr alleen voordelen van het verbod. Het daardoor geleden ledenverlies
(vijff procent verliet de beweging) werd meer dan goed gemaakt door de
prestigewinstt als gevolg van het feit dat veel van haar leidende figuren,
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onderr wie Mussert, Van Geelkerken en De Marchant et d'Ansembourg,
hunn heilige strijd voor nationale eenheid belangrijker achtten dan hun
overheidsbetrekking.1099 Beide auteurs gaan daarmee echter te makkelijk
voorbijj aan het feit dat de NSB een groot deel van haar uitstraling ondeende
aann haar fatsoenlijke, burgerlijke imago. Nu werd zij als gevolg van een
doorr een burgerlijk kabinet uitgevaardigde en door koningin Wilhelmina
ondertekendee wet buiten de legale, fatsoenlijke politiek geplaatst. De NSB
wass veroordeeld als een extremistische partij, waarvan het lidmaatschap
sterkee gevolgen kon hebben voor de maatschappelijke status en carrière.
Niett alleen onder veel asB-angehauchte conservatieven, maar ook onder
dee economisch meest kwetsbare jongere generatie verloor de partij nu een
deell van haar aantrekkingskracht. Waar op de vergaderingen van de partij
inn 1933 nog de jongeren domineerden, overheersten in 1934 hoofdzakelijk
ouderee middenstanders.110
Behalvee op dergelijke maatregelen stuitte de opmars van de NSB ook
opp een groeiend verzet vanuit de gevestigde partijen en de belangrijkste
media.. Deze bestrijding richtte zich op de inhoud en op de vorm die de NSB
hadd gekozen. Hoewel de oppositie van de verschillende partijen wat toon
enn inhoud betreft sterk kon variëren, stond bij alle één argument voorop:
dee NSB was ondanks haar hameren op nationale eenheid in wezen een
doorr Duitse en Italiaanse voorbeelden geïnspireerd Fremdkörper.111 Haar
denkbeeldenn zouden geen wortels in de vaderlandse geschiedenis hebben,
terwijll haar stijl niet zou passen bij de nuchtere, flegmatieke geaardheid
vann de Nederlander. Zowel in de toenmalige geschiedschrijving als in de
populairee beschrijvingen van de Nederlandse volksaard waren voldoende
aanknopingspuntenn aanwezig voor een dergelijk oordeel. Maar ook de NSB
zelff leverde haar tegenstanders voldoende munitie. Zo identificeerde de
NSBB zich sterk met de economische prestaties die het Derde Rijk boekte.
Alss vurig voorstander van de Duitse oplossing voor de economische crisis
werdd de partij echter ook geïdentificeerd met de schaduwzijden van die
economischee opleving: de vervolgingen van joden en politieke tegenstanders,, de ontbinding van de politieke partijen en de conflicten van de nazi's
mett de kerken. Daarnaast had de NSB in Brochure 111 een blauwdruk voor
hett nieuwe Nederland opgesteld, waarin niet alleen een drastische versterkingg van het staatsgezag werd bepleit, maar waarin bovendien in uitermate
vagee bewoordingen over het koningshuis werd gesproken. Met uitzonderingg van de SDAP grepen alle tegenstanders de brochure aan om de partij te
beschuldigenn van 'staatsverafgoding' en republicanisme', beide even grote
doodzondenn in het burgerlijke, confessioneel-liberale idioom.
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Fatsoenn en nationale wortels, reeds in 1934 waren deze twee pijlers
waaropp Musserts nieuwe nationale tehuis was gefundeerd, door dee oppositie
vann overheid en partijen sterk beschadigd. Toch lijkt de NSB hier opvallend
genoegg weinig hinder van te hebben ondervonden. Haar groei zette ook in
19344 door, hoewel minder spectaculair dan in 1933. Begin 1935 telde de partij
ongeveerr 35 000 leden.112 Betekenen deze groeicijfers dat de oppositie vrijwel
geenn effect heeft gehad, of zou Mussert zonder weerwerk nog veel meer
aanhangerss hebben weten te verzamelen? Deze laatste veronderstelling is
uiteraardd niet te controleren. Opvallend is wel dat de NSB in 1934 veel minder
dann voorheen prominenten uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven aan
zichh wist te binden, terwijl als gevolg van het ambtenarenverbod ook haar
aantrekkingskrachtt op jongeren lijkt te zijn afgenomen.
Dee belangrijkste reden voor de doorzettende groei moet echter voornamelijkk gezocht worden in de onmacht van de gevestigde partijen om
dee economische depressie het hoofd te bieden. Tegenover deze nationale
onmachtt stond buurland Duitsland dat sinds het aantreden van Hitler de
sleutell tot de oplossing van de crisis leek te hebben gevonden: de werkloosheidd was er sterk verminderd, de landbouw heette er weer te floreren, terwijl
eenn groot deel van de bevolking door staatsprogramma's als Kraft durch
Freudee voor het eerst op vakantie kon.113 Zolang de gevestigde partijen in
eigenn land niet in staat waren de crisis te bestrijden, zolang ook de economischee successen van nazi-Duitsland het agressieve en totalitaire karakter
vann het nieuwe bewind voor velen verhulden, leverde de beschuldiging dat
dee NSB een kopie wenste van Hitler-Duitsland Mussert waarschijnlijk meer
stemmenn op dan dat hij erdoor verloor.
Verwijzendd naar Duitsland kon de NSB zich opwerpen als hoeder van de
middenstand,, beschermer van de boeren en bestrijder van de werkloosheid.
Doorr een nadrukkelijk onderscheid te maken tussen de economische en de
politiek-culturelee sfeer probeerde de NSB tegelijk de verantwoordelijkheid
tee ontlopen voor de staatsterreur van het Derde Rijk. Deze terreur had, zo
benadruktee de partij steeds, niet zozeer met het gekozen economische en
politiekee systeem te maken als met de 'tot overdrijven geneigde Duitsche
volksaard'.1144 Met brochures waarin de partij zich opwierp als erfgenaam
vann Groen van Prinsterer, Thorbecke en Kuyper, hoopte zij haar nationalee karakter te onderstrepen. Ook in de als vervanger van Brochure m
bedoeldee Brochure iv trachtte de partij de grenzen tussen het Nederlandse
enn Duitse nationaal-socialisme af te bakenen: het koningshuis, de vrijmetselarij,, de kerken, zij hadden in het Nederland van Mussert niets te
vrezen.115 5
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Dezee politieke strategie van identificatie met de economische resultaten
vann het Derde Rijk, maar distantie van zijn politiek-culturele uitwassen
stuittee echter op het probleem dat een toenemende groep binnen de partij
beidee onlosmakelijk met elkaar verbonden achtte. Het Duitse nationaalsocialismee was voor hen geen politieke grabbelton waaruit men haalde
watt men kon gebruiken, maar een gesloten systeem, een politieke religie
gerichtt op een algehele vernieuwing van de nationale cultuur. Deze 'volkse'
stromingg zou vooral veel aanhangers vinden onder de harde kern van de
partij,, waar al enige tijd onvrede bestond over het burgerlijke en lauwe
karakterr van de NSB.
Mett lede ogen bekeken deze militanten de intrede van allerlei even
keurigee als bange burgermannetjes van middelbare leeftijd in 'hun' beweging.. Niet alleen toonden deze brave figuren nauwelijks enige belangstelling
voorr de praktische arbeid of de ideologische grondslagen van het fascisme,
bovendienn zorgde hun massale aanwezigheid voor een enorme bureaucratisering.. De beweging die in de ogen van haar harde kern de voorhoede
vann een nieuwe nationale cultuur moest zijn, dreigde kortom te ontaarden
inn een gezapig, conservatief-liberaal partijtje voor ontevreden kleinburgers
diee alleen op de massamanifestaties kwamen opdagen om hun frustraties
bott te vieren.116 Nieuw elan was derhalve nodig, wilde de NSB kans van
slagenn hebben, en voor elan moest men niet langer naar het inmiddels wat
uitgeblustee fascisme van Mussolini kijken, maar naar het nieuwe regime in
Duitslandd met zijn volkse rassendenken.
Hoewell Mussert en zijn naaste medewerkers zelf vooralsnog weinig affiniteitfiniteit hadden met de Duitse rassentheorieën, konden zij zich niet aan
dee pressie van deze groep onttrekken. Voor haar uitstraling als offensieve,
alomm aanwezige beweging was de NSB sterk afhankelijk van de toewijding en n
energiee van deze harde kern. Als concessie aan deze volkse stroming werd
inn Brochure iv dan ook een aparte passage gewijd aan de 'joodsche kwestie'.
Ditt vraagstuk betrof volgens het geschrift niet de goede nationaal voelende
joden,, maar de onaangepaste, 'uit ras-impulsen' handelende joden die de
partijj dan ook uit het land wilde verwijderen.117 Deze merkwaardige betoogtrantt verraadde Musserts beduchtheid voor dit thema. In Nederland
wass politiek anti-semitisme tot dan toe weinig verbreid. Eind negentiende
eeuww had Abraham Kuyper in zijn zoektocht naar succesvolle mobilisatietechniekenn korte tijd anti-joodse gevoelens trachten te exploiteren, maar
alss politiek thema had anti-semitisme vooralsnog weinig succes.118 Het inspelenn op de zeker niet afwezige anti-semitische sentimenten gold als onfatsoenlijk.. Met uitzondering van de Nationaal-Socialistische Nederlandsche
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Arbeiderspartijj (NSNAP) en het Zwart Front, die in 1937 bij de TweedeKamerverkiezingenn respectievelijk 0,1% en 0,2% van de stemmen behaalden,, had geen enkele partij sindsdien, althans in officiële uitlatingen, olie
opp dit smeulende vuurtje gegooid.119
Hoewell de NSB in Brochure iv reeds de joodse kwestie tot een voor haar
belangwekkendd thema had verheven, speelde het anti-semitisme naar buitenn toe voorlopig een ondergeschikte rol. Mussert vreesde dat een te grof
anti-semitismee afbreuk zou doen aan het reeds geschonden fatsoenlijke
imagoo van de partij. De conservatief-nationale burgerij die de NSB in eerste
instantiee probeerde te bereiken, liet zich naar zijn inschatting eerder overtuigenn door pleidooien voor meer gezag en discipline dan door mystieke
beschouwingenn over bloed en bodem. Terwijl hij binnen de partij zelf ruimte
gaff aan deze Volkse' stroming, zag hij er dan ook tegelijk angstvallig op toe
datt deze rassentheorieën naar buiten toe niet de overhand kregen. Beschuldigingenn van een groeiend anti-semitisme kon de NSB met verwijzing naar
dee eerdere oppositie vooralsnog makkelijk afdoen als tegenpropaganda van
dee gevestigde orde. In de campagne voor de Provinciale-Statenverkiezingen
vann 1935 kon de NSB dan ook haar spel van identificatie met Duitslands
economischee opgang en afstand van de nazi-excessen nog volop spelen.
Zoo kon, zoals de ei kort voor deze verkiezingen vaststelde, 'ieder in het
fascistischh gedoe iets van zijn gading' vinden:
Dee jeugd uit intellectueele kringen hoopt door het 'fascisme' aan
denn slag te komen, winkeliers die een zeer moeilijke tijd doormaken
hopenn op verminderd succes van warenhuizen, joodschen invloed
etc;; sommige zakenlieden is het te doen om het verlaten van den
goudenn standaard, officieren hopen op verhooging van het gezag van
hett militairisme.120
Ondankss de zichtbaar groeiende invloed van de beweging en ondanks alle
afgegevenn alarmsignalen werd het resultaat van de NSB bij deze verkiezingen,, 7,94% van de stemmen, als een schok ervaren. Over de sociale,
politiekee en geografische herkomst van het NSB-electoraat zijn inmiddels
tall van studies verricht.121 Hieruit is gebleken dat de partij in elke laag
vann de bevolking aanhang had, maar dat wel een aantal kernen te onderscheidenn zijn. De in absolute zin belangrijkste kern bestond uit de deftige,
vrijzinnigee burgerij en de stedelijke middenstand in het westen van het
land.. Dit was weinig verbazingwekkend. Niet alleen vormden deze groepen
all sinds 1918 het jachtterrein voor conservatief-nationale groepjes en mid-

HOOFDSTUKK 5 • HET RADICALE ALTERNATIEF

185

denstandspartijtjes,, die in 1935 dan ook als sneeuw voor de zon verdwenen,
bovendienn lag het zwaartepunt van de partijactiviteiten in dit deel van het
land. .
Opmerkelijkerr waren de hoge scores die Mussert en de zijnen hadden behaaldd in Limburg (11,69 %) en Drenthe (11,19 %)»uitgerekend de provincies
diee sociaal-economisch en cultureel het minst in de natie waren geïntegreerd.1222 Het succes in Drenthe had de NSB, zoals eerder al is beschreven,
voornamelijkk te danken aan het stemadvies dat de daar populaire boerenorganisatiee Landbouw en Maatschappij haar leden had gegeven. Hierdoor
sloktee de NSB in één keer vrijwel het gehele electoraat van de Plattelandersbondd op. In Limburg speelde, behalve onvrede met de als 'Hollands'
beschouwdee RKSP, ook de traditioneel sterke culturele, sociale en economischee banden van een deel van de provincie (vooral de zuidoosthoek) met
Duitslandd een rol.123
All met al was het een uitslag die in de aan weinig schokken gewende
Nederlandsee politiek een paniekstemming teweegbracht. Ondanks alle oppositiee en wettelijke maatregelen was de NSB bij haar electorale debuut de
VDBB en Vrijheidsbond voorbijgestreefd, terwijl zij slechts enkele procenten
vann de ARP en CHU verwijderd was. De twee jaar later te houden verkiezingen
voorr de Tweede Kamer werden dan ook reeds met angst en beven tegemoet
gezien.. Hoe moest de opmars van deze nieuwe grootmacht gestopt worden?
'De'De menschen willen ons niet'
Dee mars naar de macht eindigde voor de NSB op 26 mei 1937, de dag van de
Tweede-Kamerverkiezingen.. In plaats van de door haar partijblad Volk en
VaderlandVaderland voorspelde twintig zetels kreeg de NSB er vier. Het stemmental
vann de partij was gezakt tot 4,21 %, bijna een halvering in vergelijking met
1935.1244 In de bezettingsjaren, toen de NSB gelukkiger dagen beleefde, werd
dezee rampzalige verkiezingsavond de kameraden menigmaal nog als de
zwartstee avond uit zwarte dagen in herinnering gebracht. In 1943 stond in
hett boek Voor Volk en Vaderland, verschenen ter gelegenheid van 'tien jaar
strijd'' van de beweging:
Bijj de strijders heerscht ontsteltenis. Is dat nu wel mogelijk? Kan er
geenn vergissing in het spel zijn? Vervalsching misschien? Velen slagen
err niet in hun teleurstelling te verbergen. Stoere kerels die in deze
zwaree maanden bergen werk hebben verzet, krijgen het met zichzelf
tee kwaad. Is dan alles vergeefsch geweest?125
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'Dee menschen willen ons niet,' verklaarde algemeen secretaris Van Geelkerkenn daags na de verkiezingen verslagen op een vergadering.126 Naarstig
gingg de partij in de daaropvolgende maanden op zoek naar schuldigen.
Wass men te radicaal geworden? Was Mussert nog wel geschikt als leider?
Off was de beweging slachtoffer van een samenzwering van vrijmetselaars,
marxistenn en joden?
Inn de geschiedschrijving wordt de neergang van de NSB in de jaren
!935-i9377 over het algemeen toegeschreven aan een samenspel van factoren,, zonder dat daarbij één enkele factor als doorslaggevend kan worden
beschouwd.. Kiezers hadden verschillende redenen om de NSB de rug toe te
keren,, waarbij de aard en het gewicht van die redenen weer per individu
kondenn verschillen. Zo zal de populariteit van Colijn, die zich in deze jarenn nadrukkelijk als een sterke, boven de partijen (en soms ook boven de
democratie)) staande leider profileerde, een rol hebben gespeeld, maar dan
tochh vooral voor de (potentiële) NSB-kiezer van protestantsen of vrijzinnigenn huize. Ook was er een licht herstel van de economie, maar daar merkte
nogg lang niet iedereen iets van. Daarentegen kon geen enkele kiezer zich
inn 1937 onttrekken aan twee andere ontwikkelingen, namelijk de massieve
bestrijdingg van de NSB en de sterke radicalisering van deze partij.
Inn de felle bestrijding van de NSB in de jaren 1935-1937 stonden ditmaal
niett de overheid en de gevestigde politieke partijen voorop, maar de kerken
enn twee nieuwe buiten de partijpolitiek opererende organisaties: Eenheid
doorr Democratie en het Comité van Waakzaamheid tegen het NationaalSocialisme.. De bestrijding vanuit de kerken nam bij de Rooms-Katholieke
enn Gereformeerde Kerken de vorm aan van een verbod aan hun gelovigen
omm de NSB te steunen (respectievelijk mei en oktober 1936). Daarmee
wass voor de NSB de poort naar het katholieke en gereformeerde volksdeel
wellichtt nog niet geheel gesloten, maar toch zeker op een zeer klein kiertje
gezet.. De grootste electorale neergang beleefden de nationaal-socialisten in
19377 dan ook in het katholieke Limburg (van 11,69 % naar 5,32%).127
Vann de twee nieuwe organisaties was Eenheid door Democratie (EDD)
veruitveruit de grootste en voor wat de oppositie tegen de NSB betreft ook de
belangrijkste.. Waar het Comité van Waakzaamheid, waarin onder meer de
publicistt Menno ter Braak en de historicus Jan Romein actief waren, zich
voornamelijkk op intellectuelen richtte, concentreerde EDD zich nadrukkelijk
opp de vrijzinnige burgerij en middenstand, de twee groepen die in 1935 het
meestt ontvankelijk waren gebleken voor de NSB-propaganda. De beweging
werdd gedragen door liberalen en vrijzinnig-democraten, waaronder Willem
Schermerhornn en Heye Faber, die beseften dat de opmars van de NSB
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binnenn hun natuurlijke achterban alleen kon worden overwonnen door
tee breken met de afstandelijke liberale vorm van politiek bedrijven. Met
massamanifestaties,, nationale demonstraties, een strakke organisatie en
zelfss met stijlmiddelen als vlaggen en insignes hoopte EDD de NSB met haar
eigenn wapenen te bestrijden. Het leverde de beweging binnen twee jaar tijd
meerr dan 20000 leden op.
Omm niet verzeild te raken in het vooral onder vrijzinnigen weinig populairee partijpolitieke gewoel, beperkte EDD zich tegelijk tot het geven van
stemadviezenn ('stemt democraten'). Ook inhoudelijk hoopte de beweging
dee NSB 'geestelijk' te overwinnen door een 'beter soort nationalisme'. Met
dee NSB erkende EDD dat het Nederland zowel ontbrak aan nationale eenheid,, aan een gedeeld gemeenschapsgevoel als aan een deugdelijk politiek
systeem.. Maar in tegenstelling tot de NSB zag EDD de democratie niet als
hoofdschuldigee van deze kwalen, maar juist als het fundament waarop het
nationalee reveil moest plaatsvinden. Met haar burgerlijke cultuur, flegmatischh geaarde bevolking en rustige geschiedenis was de Nederlandse natie
inn haar ogen bijna van nature bestemd om democratisch te zijn. Hoe dit te
verenigenn was met haar kritiek op het bestel, bleef vooralsnog vaag, zoals
veell van wat EDD voorstelde, uitermate mistig was. De betekenis van EDD
moett echter vooral gezocht worden in het feit dat zij als eerste de vrijzinnige
burgerijj en middenstand met offensieve campagnes trachtte te overtuigen
vann het onnationale en onfatsoenlijke karakter van de NSB.12*
Eenn tweede ontwikkeling die de neergang van de NSB helpt verklaren, was
dee sterke radicalisering van deze partij sinds de Provinciale-Statenverkiezingenn van 1935. Niet alleen waren de artikelen in Volk en Vaderland alsmaar
fellerr van toon geworden, ook de acties van de partij hadden een steeds
agressieverr karakter gekregen. Waar de NSB-militanten aanvankelijk vooral
zelfbeheersingg en discipline wilden uitstralen, blonk zij na 1935 uit in het
schoppenn van relletjes en het verstoren van hun onwelgevallige toneelstukkenn of filmvertoningen. Deze meer agressieve strijdwijze ging samen met een
radicaliseringg van de denkbeelden binnen de partij. De voor 1935 reeds opkomendee volkse stroming had in deze jaren de overhand gekregen. In de in
maartt 1936 uitgegeven Staatkundige richtlijnen der Nationaal-Socialistische
BewegingBeweging (ook wel Brochure v genoemd) omarmde de NSB voor het eerst
openlijkk de nationaal-socialistische rassenleer, zij het in nog gematigde
vorm.1299 Volkse symbolen als de wolfsangel deden hun intrede, het leidersprincipee kreeg meer nadruk (onder meer door invoering van een eed van
trouww aan Mussert persoonlijk), de boerenstand werd nadrukkelijker dan
voorheenn als kern van de natie bestempeld, terwijl het anti-semitisme een
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steedss prominenter plaats in de propaganda innam. Het onderscheid dat
dee NSB in 1935 nog maakte tussen de economische prestaties en de politiekculturelee uitwassen van het Derde Rijk was in 1937 vervangen door een volledigee adoratie van het Hitler-regime. Zonder veel voorbehoud praatte zij
nuu ook de binnenlandse terreur en de agressieve buitenlandse politiek goed.
Dee vraag is natuurlijk waarom de NSB na haar successen in 1935 voor een
meerr radicale koers heeft gekozen. De verklaring moet worden gezocht in
eenn combinatie van elkaar versterkende factoren. Allereerst is het van belang
nogmaalss op te merken dat een deel van de partij - en dan vooral de meest
militantee kern - reeds voor 1935 in radicaler, dat wil zeggen Volks' vaarwater
wass terechtgekomen. Uit angst voor verlies van de meer conservatieve
kiezerss had Mussert hun invloed echter beperkt gehouden. Deze electorale
overwegingenn bleken echter minder resultaat op te leveren dan was gehoopt.
Dee uitslag van de Provinciale-Statenverkiezingen van 1935 werden binnen de
NSBB veel minder als een succes ervaren dan wel is beweerd.130 De nationaalsocialistischee opmars bleek de machtspositie van de gevestigde partijen
nauwelijkss te hebben aangetast: haar stemmenwinst was vooral ten koste
gegaann van kleine oppositiepartijtjes als de Plattelandersbond, het Verbond
voorr Nationaal Herstel en de middenstandspartijtjes.
Voorr een partij die binnen afzienbare tijd de macht wilde veroveren, was
dezee status als electorale kruimeldief natuurlijk hoogst onbevredigend. De
verkiezingenn van 1935 wierpen zo de vraag op in hoeverre de partij nog het
legalee pad zou moeten volgen of dat zij naar meer revolutionaire middelen
moestt grijpen. Een deel van de militante kern pleitte voor het laatste, maar de
voorkeurr van Mussert ging vooralsnog uit naar een geleidelijke verovering
vann het kiezerskorps. Mede naar aanleiding van de winst in Limburg zag
Mussertt vooral onder het omvangrijke katholieke volksdeel mogelijkheden
voorr uitbreiding. Daarbij was het echter van essentieel belang dat het
episcopaatt zich afzijdig hield: de lotgevallen van de katholieke splinters
haddenn immers reeds aangetoond hoe ver de macht van de bisschoppen
konn reiken. De vrees voor de houding van het Nederlandse episcopaat
brachtt Mussert uiteindelijk naar Mussolini en later naar Hitler. Deze beide
leiderss hadden, zo veronderstelde de NSB-leider, voldoende gezag om van
dee rooms-katholieke kerkleiding gedaan te krijgen dat het Nederlandse
episcopaatt ook in Nederland afzijdig bleef.
Dee opzet mislukte grandioos. Niet alleen bleek de invloed van Mussolini
enn Hider niet groot genoeg om te verhinderen dat het Nederlandse episcopaatt overging tot een verbod op het NSB-lidmaatschap (mei 1936), Mussert
hadd zich bovendien in alle bochten gewrongen om bij zijn buitenlandse
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geestverwantenn in het gevlij te komen. Zo keurde hij tot ontzetting van een
groott deel van Nederland (en ook van zijn eigen aanhang) de aanval van
Mussolinii op Abessinië goed (oktober 1935), terwijl hij ook de agressieve
bedoelingenn van het Hitler-regime steeds meer ging goedpraten. De legale
wegg die Mussert wilde bewandelen, leidde zo via Rome en Berlijn tot een
verderee radicalisering van de partij.
Tenn slotte speelde in het proces van radicalisering ook een factor mee
diee reeds voor 1935 aanwezig was, maar die nadien alleen maar van groter
belangg werd, namelijk een steeds sterker wordende sfeer van woede en rancunee in de NSB. Deze toenemende verbittering hing samen met de massale
afwijzingg van de partij door de gevestigde orde. De door de NSB gewenste
nationalee eenheid begon zich steeds sterker af te tekenen, zij het dat deze
gefundeerdd was op een algemeen gedeelde afkeer van de NSB. Het steunen
vann de NSB gold nu niet alleen als een daad van onfatsoen en gebrek aan ware
vaderlandsliefde,, maar in confessionele kringen ook als een teken van ongehoorzaamheidd aan de kerkelijke leiding. Geconfronteerd met de massale
afwijzingg van de buitenwereld, lieten vooral de meer deftige burgers Mussertt in de steek. Door de sterke oppositie en zijn steeds sterkere oriëntatie op
Hitlerr en Mussolini was zijn imago van degelijke, fatsoenlijke burger sterk
afgebladderd.. Naarmate steeds meer conservatieve burgers verdwenen, nam
dee noodzaak af om het evenwicht tussen fatsoen en elan te bewaren.
Dee militante, volkse stroming, die sinds 1936 in de persoon van Meinoud
Rostt van Tonningen een belangrijke pleitbezorger had gekregen, kreeg vrij
spel.. De rassenleer met zijn welomschreven vijandbeelden bood nu ook voor
dee overgebleven conservatieven een uitlaatklep voor de frustratiegevoelens,
terwijll deze leer tegelijk verklaarde welke krachten de NSB stelselmatig
dwarsboomden.. Toon en inhoud van de propaganda verruwden, schuldigen
werdenn aangewezen en verketterd: de joden in de eerste plaats, maar ook
dee marxisten, de vrijmetselaars en de rooms-katholieke geestelijkheid. De
rancunee werd gelegitimeerd door de volkse leer, die in toenemende mate
tott richtlijn werd voor alle leden. Waar de ideologische scholing van de
ledenn voor 1935 nog betrekkelijk onbelangrijk werd gevonden, verplichtte
dee partij de leden nu cursussen te volgen bij de afdeling 'Vorming'.131
Hett verdwijnen van een groot deel van de oude aanhang (schattingen
variërenn van een verlies van 20 000 tot 40 000 leden in de periode 1932-1937
in)) werd deels gecompenseerd door de komst van nieuwe aanhang. Het publiekk op de NSB-manifestaties behoorde, zoals de ei begin 1936 al vaststelde,
niett langer tot de welgestelde burgerij, maar veeleer tot de 'lagere standen,
zelfss voor een deel behoorende tot dat gedeelte van het volk dat gewoonlijk
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bijj straatrelletjes e.d. aan de oppervlakte komt'.132 Ook op het platteland
wistt de NSB nog volle zalen te trekken. Vooral in de streken waar voorheen
boerr Braat successen vierde, vond de rauwe bloed-en-bodemretoriek van
dee partij gretig aftrek. In grote delen van de provincie Drenthe was de NSB,
medee door haar goede contacten met Landbouw en Maatschappij, sterk
geworteldd geraakt in de lokale cultuur. De NSB was er 'niet de partij van
Mussertt of Van Geelkerken, maar van Jans en Mans en Lammerchien'.133
Inn veel opzichten was de NSB die in 1937 aan de verkiezingen voor de
Tweedee Kamer deelnam, zo een andere partij geworden: revolutionairder in
haarr middelen, principiëler in haar standpunten en minder deftig in haar
stijll en aanhang. Zeker, deze gedaanteverwisseling ging uiterst langzaam
enn niet zonder verzet binnen de partij. Nog voor de verkiezingen van 1937
zoudenn verschillende meer deftige conservatief-nationale leden Mussert
oproepenn sterker op te treden tegen de volkse militanten. Wat de partij in
hunn ogen nodig had, waren 'personen met temperament en eene fatsoenlijke
agressiviteit',, waarbij weer de gebruikelijke namen genoemd werden van
sirr Henri Deterding, A.R. Zimmerman en ook oud-minister en openlijk
NSB-sympathisantt F.E. Posthuma.134 Het waren achterhoedegevechten. Niet
alleenn waren weinig prominente conservatieven nog bereid zich met een
zoo sterk verguisde partij in te laten, bovendien bestond er bij de volkse
stromingg noch bij de aan hun machtsposities vastgeroeste oudere garde rond
Mussertt behoefte aan nieuwe concurrentie. Na de verkiezingen deden enkele
ontevredenn leden, onder wie de predikant Gerrit van Duyl, nog een poging
Mussertt af te zetten, maar de opzet mislukte volledig en leidde uiteindelijk
tott royement van tal van oudgedienden. De geroyeerden richtten daarop de
Nederlandschee Volkspartij op, maar deze leidde al spoedig een kwijnend
bestaan.135 5
Hett proces van radicalisering en verscherpte openbare afwijzing had de
NSBB in een isolement geplaatst, van waaruit zij veel minder bedreigend was.
Nogg voor de verkiezingen van 1937 concludeerde de ei opgelucht dat de
nationaal-socialistischee aanval leek afgeslagen, terwijl ook binnen de NSB
ondankss alle grootspraak over twintig zetels het besef doordrong dat men
eenn kleine groepering was, 'losstaande van ons volk'.136
EenEen kleine volkse partij
Dee laatste drie jaar dat de NSB als partij binnen de Nederlandse democratie
opereerde,, was zij niet langer een vervaarlijk oprukkende beweging maar
eenn kleine partij met een inmiddels tamelijk trouwe achterban. Haar elec-
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toraatt bleef vrij constant: bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 1939
behaaldee ze 3,89 % van de stemmen, een lichte daling ten opzichte van 1937.
Ookk het ledental van de partij nam in deze periode iets af (van 39 000 in 1938
naarr 32000 begin 1940), maar niet meer zo dramatisch als in de jaren 1936
enn 1937.137 De achterban was meer dan ooit met de partij verbonden door
tall van organisaties. Al voor 1935 had de NSB vele nevengroepen opgericht
(behalvee de Weerafdeling onder andere een vrouwenbond, de Nationale
Jeugdstorm,, een studentenfederatie en het reeds genoemde bureau Vorming),, maar vooral de meer deftige conservatieve leden hadden hier weinig
belangstellingg voor.138 Met het verdwijnen van veel van deze oude leden
werdd de partij gedomineerd door de militante kern, die haar beweging
alss de 'leerschool voor de nationaal-socialistische staat' beschouwde. Het
nationaal-socialistischee gemeenschapsleven bloeide in deze tijd dan ook
alss nooit tevoren, met de jaarlijkse landdagen te Lunteren, jeugdkampen,
wandeltochtenn en andere 'gezellige' activiteiten voor het hele gezin. De ideologischee grondslag waarop deze gemeenschap was gefundeerd, lag nu in
dee geheel door volkse denkbeelden gedomineerde nationaal-socialistische
leer.. Het sterke gemeenschapsleven bood tegelijk de compensatie voor het
socialee en maatschappelijke isolement waarin veel actieve NSB-leden waren
terechtgekomen.. Een voormalige Nationale Jeugdstormer herinnerde zich
naderhandd hoe zijn familie 'langzaam maar zeker begon te vervreemden
vann de wereld'.
Hett openlijk lidmaatschap van mijn ouders, de sterke mate waarin
hunn leven (naast de godsdienst) door politiek bepaald werd en de
groeiendee politieke polarisatie, waren factoren die ertoe bijdroegen
datdat we door steeds meer mensen gemeden werden. [...] De kennissenkringg van mijn ouders bestond na enige jaren alleen nog maar uit
NSB'ers. 139 9

'Inn ons isolement ligt onze kracht,' schreef Rost van Tonningen (naar het
woordd van Groen van Prinsterer) daags na de dramatische verkiezingen
vann 1937. De beweging moest nu worden omgevormd tot een 'hechte kern,
diee bij de komende economische en moreele instorting, de taak zal moeten
overnemen'.1400 Dat de geschiedenis binnen afzienbare tijd een dramatische
wendingg zou nemen, stond voor de NSB'ers vast. De democratische staten
enn de Soyjet-Unie waren gedoemd onder te gaan, nieuwe fascistische en
nationaal-socialistischee staten zouden ontstaan en gezamenlijk in vrede een
nieuwe,, betere wereld opbouwen. Deze verwachting vormde de brandstof
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voorr alle activiteiten. Maar hoe moest die ommekeer in Nederland tot
standd worden gebracht? De legale weg had de beweging vooralsnog naar
hett isolement geleid: het Nederlandse volk bleek nog niet rijp genoeg om
zichh uit de klauwen van de gevestigde partijen te bevrijden. Wellicht dat
dee massa door permanente voorlichting en agitatie de schellen van de
ogenn vielen en dat zij in opstand kwam tegen de overheersers. In een door
kerkenn en partijen geïndoctrineerde natie als Nederland leek dit een haast
onmogelijkee klus.
Inn tegenstelling tot de communisten ontbrak het de NSB bovendien
aann een theoretische blauwdruk voor een revolutie. Plannen voor een
putschh circuleerden, maar zonder steun van het leger leken deze volstrekt
onhaalbaar.. Veel partijleden hadden hun hoop steeds meer gevestigd op
Hitlerr als de grote verlosser die de NSB in het zadel kon helpen. Hoe hij dit
zouu moeten doen - door middel van een kortstondige bezetting of door
militairee hulp aan NSB-milities - bleef vooralsnog in het vage, zoals het
voorr velen niet duidelijk was of het nieuwe Nederland nu zelfstandig moest
blijvenn of dat het onderdeel moest worden van een soort federatie van
staten. .
Zekerr was echter wel dat de verlossing uit het isolement nabij was.
Ditt isolement, zo voorspelde Mussert, zou later als een weldaad voor de
bewegingg worden beschouwd. Door de 'storm met ijzige kilte' die was
opgestoken,, waren immers de 'dorre blaadjes' en 'ook wel de jonge blaadjes
diee niet bestand zijn tegen een nachtvorst' weggewaaid.141 Wat overbleef,
wass een standvastige, hechte kern van bevlogen en nimmer versagende
strijders:: mannen en vrouwen die ondanks alle moeilijkheden en alle hoon
vann de buitenwereld bereid waren bij nacht en ontij op pad te gaan voor
hunn Leider, die bleven doorzetten 'zoo nodig met inzet van uw leven'.
Natuurlijkk gingen achter alle uiterlijke eensgezindheid nog steeds allerlei
conflictenn schuil. Vooral binnen de leiding kibbelde men eigenlijk continu
overr de verdeling van de machtsposities, waarbij persoonlijke haat en nijd
eenn minstens zo grote rol speelden als de poÜtieke tegenstellingen tussen
gematigdenn en fanatici. Deze politieke tegenstellingen concentreerden zich
voorall rondom vragen als hoe ver de NSB in haar identificatie met Duitsland
mochtt gaan en hoe ver zij in haar agitatie en provocaties moest en kon gaan.
Dee overtuigde Hitler-volgeling Rost van Tonningen, die naar eigen zeggen
MeinMein Kampf in één nacht had uitgelezen, meende dat de partij bijna niet
verr genoeg kon gaan. Als een van de vier NSB-kamerleden baarde hij opzien
mett uitermate felle redevoeringen, vol beledigingen en verdachtmakingen,
waarbijj zelfs het optreden van boer Braat bleek afstak. Al wat hij deed in
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hett parlement, was erop gericht de democratie in diskrediet te brengen.
Daarbijj schrok hij niet terug voor fysiek geweld. Op 28 februari 1939 gaf hij
eenn RKSP-kamerlid, die hem van landverraad beschuldigde, een optater. Het
leverdee Rost van Tonningen een schorsing op wegens gewelddadig gedrag,
eenn unicum in de parlementaire geschiedenis.142 Dit was veel NSB'ers te
gortig:: ook in een 'praatparlement' diende een ware nationaal-socialist
tochh waardigheid en fatsoen uit te stralen. Rost, die al eenmaal eerder was
geschorst,, liet zich weinig gelegen liggen aan de kritiek van deze in zijn ogen
'vreesachtigee burgerüeden'. Aan Mussert schreef hij:
Ikk heb lesjes gekregen in fatsoen, lesjes waarom ik innerlijk heb
geglimlacht,, maar zou gaarne toch van dergelijke lesjes in de toekomst
gespeendd blijven. Ik wil U eerlijk bekennen, dat mijn opvattingen
vann fatsoen niet strooken met die conventioneele begrippen van de
burgermanskliekk of van een zeker deel der uitgaande wereld, die hun
opvattingenn plegen te verwisselen als de vele costuums, die zij in hun
bezitt hebben. Ik hoef U niet uit te leggen, dat het werkelijk begrip van
fatsoenn wortelt in een zeer sterk godsdienstig besef goed te handelen
enn dat daarbij uiterlijkheden wegvallen, die juist voor philisters zoo
ontzaglijkk belangrijk zijn.143
Hierr sprak de nationaal-socialistische revolutionair pur sang, een man die
uitt zijn verblijf in Oostenrijk, waar hij afgevaardigde van de Volkenbond
was,, wist dat de ommekeer niet door keurige heertjes, maar door radicale
militantenn werd bevochten. Concessies aan heersende normen ter wille van
dee groei van de beweging wees hij consequent af. Voor Rost van Tonningen
wass het oorlog, en diee kon de NSB alleen winnen door nog radicaler standpuntenn te verkondigen en nog hardere middelen te gebruiken. Hoewel Rost
vann Tonningen door de stelselmatige tegenwerking van Musserts naaste getrouwenn nooit tot de absolute top van de partij wist door te dringen, nam
dee invloed van deze meedogenloze hard-liner binnen de NSB steeds meer
toe.. Deze invloed bleek onder meer uit de oprichting van de Mussert-Garde
eindd 1939, een militie die naar het voorbeeld van de Duitse ss was gemodelleerd.. Veel nadrukkelijker dan de WA was deze kleine keurarmee onder
leidingg van J.H. Feldmeyer gericht op de overname van de macht op korte
termijn.144 4
Hett toont aan hoe ver de NSB sinds haar oprichting was geradicaliseerd.
Wildee zij aanvankelijk de macht veroveren door het volk voor zich te winnen,
nuu dit niet gelukt was, was zij bereid om ook zonder de minste instemming
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hethet bewind over te nemen. De solidariteit van veel Nss'ers richtte zich
dann ook niet zozeer meer op de Nederlandse natie, als wel op het gehele
Germaansee ras, waarvan Nederland slechts een onderdeel was. Geïsoleerd
vann de natie en ideologisch doordrenkt met het Duitse nationaal-socialisme
wass de NSB voor de Duitse bezetter dan ook de aangewezen partij voor
hand-- en spandiensten. Als de enige door de Duitse bezetter goedgekeurde
politiekee partij was zij tijdens de Tweede Wereldoorlog tegelijk het meest
voorr de hand liggende startpunt voor een politieke carrière geworden. Het
ledentall van de partij steeg na mei 1940 dan ook in rap tempo naar 85 000
beginn 1942.145
Naa de oorlog werd de NSB direct ontbonden en kwamen veel NSB'ers voor
dee rechtbank. Van de kopstukken werden enkele - onder wie Mussert - ter
doodd veroordeeld, andere - zoals Van Geelkerken - kregen levenslang. Rost
vann Tonningen pleegde nog voor zijn berechting zelfmoord. Volgens een
doorr de Nederlandse regering in Londen aangenomen wetsbesluit was partijvormingg op basis van fascistische en nationaal-socialistische basis voortaann verboden.146 Maar ook zonder een dergelijk verbod zag de toekomst
vann deze ideologieën er somber uit. De verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlogg hadden de revolutie van rechts in diskrediet gebracht. De
Nederlandsee identiteit van na 1945 was mede gebaseerd op de afwijzing van
alless waar de NSB voor stond. Hoewel meer dan eens noodsignalen zijn afgegevenn over een wederopstanding, is de aantrekkingskracht van fascisme
enn nationaal-socialisme of daaraan verwante ideologieën na de Tweede
Wereldoorlogg in Nederland uitermate klein gebleken.147
DeDe politiek der militanten
Mett de terreur van het Derde Rijk en de Sovjet-Unie in het achterhoofd
zijnn inmiddels tal van vergelijkingen tussen communisme en nationaalsocialisme/fascismee gemaakt. Beperken we ons tot de vorm waarin deze
ideologieënn zich in Nederland hebben gemanifesteerd, dan lijkt het door
dee Franse politicoloog Maurice Duverger gehanteerde begrip 'totalitaire
partij'' op zijn plaats. Duverger doelt hiermee niet zozeer op het doel van
dezee partijen, maar vooral op de wijze waarop zij hun aanhang aan zich
trachtenn te binden. De totalitaire partij is een partij waarin het geloof
vann de kerk is gecombineerd met de discipline van het leger. Er geldt
geenn onderscheid tussen privé-leven en partijleven: participatie in de partijj betekent volledige toewijding en gehoorzaamheid aan de leiding, die
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overr alle aspecten van het leven van haar aanhang zeggenschap heeft. Politiekk is voor de leden van de 'Partij' een allesomvattende levensvulling
geworden.148 8
Mett uitzondering van de anarchistische anti-stemdwangpartijtjes lijkt
dezee typering eveneens te gelden voor de in dit hoofdstuk behandelde
partijen.. Toch is het de vraag in hoeverre zij, behalve op de CPH, RSAP
enn de (vooral latere) NSB, ook niet van toepassing is op de ARP en SDAP
inn hun beginjaren. Politiek was voor hen in deze tijd immers evenzeer
eenn gemeenschappelijke onderneming, die een volledige acceptatie van
enn toewijding aan beginselen, organisatiestructuur en leiding impliceerde.
Watt ARP en SDAP echter van de RSAP, CPH en NSB onderscheidt, is de

strategiee die zij hadden gekozen. In tegenstelling tot de revolutionaire
partijenn wilden zij door verkiezingswinst een zo groot mogelijk aandeel
inn het landsbestuur veroveren. Daardoor raakten sociaal-democraten en
antirevolutionairenn enerzijds langzamerhand vervlochten met een systeem,
datt zij eigenlijk hadden willen veranderen, terwijl zij anderzijds de grenzen
vann het bereikbare leerden kennen. De ARP en in mindere mate ook de
SDAPP werden zo op den duur onderdeel van het ingewikkelde politieke
schaakspell van de 'pacificatiedemocratie'.14* Daarin was een zekere kloof
tussenn partij-elite en partijleden essentieel. Een te grote bemoeizucht van
dee leden zou de toch al moeizame onderhandelingen met de andere partijen
immerss kunnen schaden. De betrokkenheid die de partijleiding vroeg, gold
opp den duur dan ook minder de partij maar veel sterker de zuil, die zij
vertegenwoordigde. .
Waarr het 'totalitaire' karakter van de SDAP en ARP als partijorganisaties
langzamerhandd vervaagde, nam het bij de RSAP, de CPH en de NSB naarmate
dee jaren vorderden eerder toe. In tegenstelling tot ARP en SDAP hielden zij
zichh dan ook afzijdig van de gangbare politiek. 'Meedoen' in het landsbestuurr was voor hen geen optie, zij wilden de hele natie onder controle
krijgen.. Zoals de bolsjewisten in de Sovjet-Unie en de fascisten en nationaalsocialistenn in Italië en Duitsland hadden aangetoond, was dit mogelijk als
menn over een harde kern van volledig toegewijde en strijdvaardige leden
beschikte.. De totalitaire partij richtte de energie dan ook grotendeels op de
vormingg van een kern van militante, fanatieke volgelingen. Voor haar leden n
wass zij meer een morele dan een politieke leerschool; zij maakte hen tot de
karaktervollee helden van de toekomst
Dee landdagen van de NSB, maar ook de toogdagen van de CPH en
RSAPP hadden daarbij ook de functie van een gezamenlijk eerbetoon aan
hett heldendom van de aanwezigen: zij applaudisseerden niet alleen voor
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hunn roergangers, maar ook voor zichzelf. Als tegenpool van de nationaalsocialistischee en de communistische 'gestaalde kaders' werden in beide
partijenn respectievelijk de liberaal en de anarchist voorgesteld. Anarchisme
enn liberalisme golden daarbij niet zozeer als een ideologische categorie, maar
alss een psychologische zwakte, die de nationaal-socialist en de communist
haddenn overwonnen. Een dergelijke zwakte bleef nochtans steeds op de loer
liggen:: bij onvrede over de inzet van leden sprak men al snel over 'liberale'
off 'anarchistische' tendensen binnen de partij.150 De totale ommekeer vroeg
omm een totale opoffering en onderwerping: de echte revolutionaire partij
wass noodgedwongen een totalitaire partij.
Dee afwijzende houding van de buitenwereld versterkte het totalitaire
karakterr van deze partijen. Als de binnenlandse agenten van de totalitaire
systemenn van de Sovjet-Unie en het Derde Rijk, die beide, direct of indirect,, Nederland als onafhankelijke natiestaat bedreigden, golden zij als
potentiëlee landverraders. Binnen de CPH droeg deze vijandigheid, zoals de
historicuss Voerman heeft laten zien, bij tot het ontstaan van 'een gettomentaliteit,, waarbij het negativisme kon worden opgevat als een bewijs van
hett eigen gelijk'. 'Het communistische "wij-gevoel" werd bevorderd door
dee collectieve ervaring van de ondubbelzinnige afwijzing door de "burgerlijke"" samenleving'.151 Bij de RSAP en NSB zou hetzelfde proces plaatsvinden,
zijj het dat de afwijzing in het geval van de NSB lange tijd nog dubbelzinnigg was. Als fatsoenlijke, nationalistische partij kon zij daardoor in de
eerstee jaren nog onderdak bieden aan de meest uiteenlopende 'burgerlijke'
groepen.. Door de toenemende externe druk maakte de harde kern zich
rondd 1936 en 1937 definitief meester van de partij. In haar politieke en
maatschappelijkee isolement en in de kritiekloze bewondering van haar buitenlandsee voorbeeld ging de nationaal-socialistische gemeenschap vanaf die
tijdd als twee druppels water lijken op de communistische en revolutionairsocialistischee gemeenschappen, zij het dat deze laatste in omvang beduidend
kleinerr was.
Dee NSB, de CPH en in mindere mate ook de RSAP beschikten hierdoor
overr een tamelijk stabiele aanhang. Met de SGP, de CDU en enkele minuscule
extreem-rechtsee partijtjes behoorden zij aan het eind van de jaren dertig
tott de weinige kleine partijen, die een tamelijk vaste positie binnen het
politiekee bestel leken te hebben verworven. Welke positie dat was, werd
overduidelijkk nadat de Nederlandse regering eind april 1940 de staat van
belegg had afgekondigd. Nederlanders 'wier aanwezigheid voor de rust en de
algemenee veiligheid wordt geacht gevaarÜjk te zijn', werden op grond van
ditt besluit geïnterneerd. Het betrof niet alleen een aantal NSB'ers, maar ook
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verschillendee leden van de CPN en de RSAP. Sommigen van hen zouden de
dagg van de Duitse inval, 10 mei 1940, in dezelfde cel beleven: les extremes
sese touchent, bijna fysiek, terwijl de Nederlandse democratie bezweek onder
hett oorlogsgeweld.152

SLOTBESCHOUWING G

Dee tegenpartijen
'Onzee tijd kenmerkt zich door vereering van uitersten,' schreef de conservatief-liberalee journalist P.H. Ritter jr in 1934. 'Wie poogt dezen tijd te boetseerenn in woord of beeld, moet het zoeken aan de peripheric,' zo adviseerde hij
dann ook. Het waren volgens hem immers niet de grote partijen en de machtigee politici die de 'volksbelangstelling' weerspiegelden, maar de 'extreme
figurenfiguren van links en rechts'.1
Alss men op advies van Ritter het vooroorlogse Nederland aan de hand
vann de kleine partijen gaat schetsen, ontstaat een beeld dat in veel opzichten
afwijktt van het traditionele beeld. In plaats van een stabiel en conservatief
landd met een gematigde, lijdzame bevolking wordt Nederland dan een land
vann felle strijd, diepe tegenstellingen, grootse idealen en bittere vijandbeelden.. Niet gematigde regenten als Ruys de Beerenbrouck en De Geer, of
eenn kloeke Macher als Colijn symboliseren dan dit tijdperk, maar gepassioneerdee profeten als Piet Schmidt en J.A. Veraart, onbesuisde provocateurs
alss Erich Wichman en boer Braat, donderprekende dominees als CA. Lingbeekk en G.H. Kersten en militante revolutionairen als Henk Sneevliet en
Meinoudd Rost van Tonningen.
Zo'nn beschrijving van het vooroorlogse Nederland zou ernstig vertekend
zijn.. De verkiezingsuitslagen wijzen immers uit dat zelfs ten tijde van de
economischee nood van de jaren dertig steeds meer dan tachtig procent van
dee Nederlandse bevolking op een van de grote partijen stemde. De overige
stemmenn gingen naar een veelheid van partijtjes, lijsten en verbonden, die
allee machteloos langs de kant stonden. Waarschijnlijk was de NSB de enige
nieuwee partij waarvan korte tijd een reële dreiging uitging. Na haar succes
inn 1935 (7>94% van de stemmen) stokte haar opmars echter en werd zij een
vann de vele, geïsoleerde kleine partijtjes. Wie uit zucht naar spanning en
sensatiee het interbellaire Nederland tot de dramatische proporties van de
Republiekk van Weimar of zelfs de Franse Derde Republiek wil opblazen,
doett de historische werkelijkheid geweld aan.
Menn kan wel volhouden dat de kleine partijen een belangrijk inzicht
biedenn in de angsten, verlangens en onlustgevoelens van deze periode. Alleenn hun ontstaan was immers al het resultaat van (een combinatie van)
bepaaldee gevoelens van onvrede. Aangezien bovendien toch vaststond dat
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zijj binnen het heersende bestel tot de oppositiebanken waren veroordeeld,
hoefdenn zij zich in hun optreden niet geremd te voelen door strategischee overwegingen: zij konden tegenstellingen aanscherpen, zonder rekeningg te houden met de bestuurbaarheid van het land, heikele thema's
politiserenn die de grote partijen liever onaangeroerd lieten en ongestraft
kritiekk uiten op de politieke ruilhandel, waaraan zijzelf niet deelnamen.
Doorr hun eeuwige oppositierol en hun zucht naar een electorale doorbraakk spraken de meeste kleine partijen uit wat zij dachten dat in bredere
kringg aan frustratie en onbehagen leefde. Op grond van de casestudies
zoudenn daarbij vier belangrijke soorten onvredegevoelens onderscheiden
kunnenn worden, waaraan verschillende kleine partijen hebben geappelleerd. .
InIn de eerste plaats waren dat allerlei gevoelens van onvrede en onzekerheidd die samenhingen met het verdwijnen van een politieke cultuur waarin
politiekk een zaak was van de bourgeoisie, van eminente, onafhankelijke parlementariërss en deftige kiesverenigingen. De georganiseerde massapartijen,
diee het politieke leven meer en meer domineerden, vormden het mikpunt
vann de kritiek. Enerzijds zouden de partijbesturen door hun greep op de
kandidaatstellingg de kiezers monddood maken, anderzijds vreesde menigeenn dat de partijbesturen de oren juist te veel lieten hangen naar de wensen
vann de 'onontwikkelde massa' en dat de democratie aldus zou ontaarden in
eenn dictatuur van de middelmaat. Dit niet altijd even consistente onbehagen
mett de nieuwe politieke cultuur was natuurlijk het sterkst herkenbaar bij de
Economischee Bond en de deftige verkiezingscomités van Samuel van Houtenn en Eeltjo Aldegondus van Beresteyn die alle in liberale kring opereerden.
Maarr ook katholieke splinters als de NKP en de Lijst Arts, de verschillende
boeren-- en middenstandspartijen en anti-democratische partijen als de NSB
enn het Verbond voor Nationaal Herstel speelden in op dit ongenoegen met
dee 'tirannieke partijpolitiek'.
InIn de tweede plaats waren er gevoelens van frustratie en teleurstelling
diee een direct gevolg waren van de hoge verwachtingen die de nieuwe
beginselpartijen,, ARP, SDAP en in mindere mate de RKSP en de CHU, in de
voorgaandee jaren hadden gewekt. Ofschoon de laatste obstakels op weg naar
eenn 'nieuwe staatkunde' met de invoering van het algemeen kiesrecht en de
evenredigee vertegenwoordiging opgeruimd leken, waren de resultaten die
dezee partijen in de praktijk behaalden, weinig spectaculair: er werd vooral
veell georganiseerd, geconsolideerd en gedelibereerd. Politiek leek zo teruggebrachtt van een heroïsche, gezamenlijke mars naar een nieuwe toekomst
tott 'de kunst van het bereikbare', waarvoor alleen een kleine, ervaren elite
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geschiktt was. Zolang hiervan de materiële en immateriële vruchten kondenn worden geplukt, ondervond deze nieuwe gematigdheid relatief weinig
verzet,, maar nadat het economische tij omsloeg, ontstond vooral onder
dee jongere generaties een toenemende hang naar idealisme, passie en inspirerendd leiderschap. Sommigen hoopten dit te vinden in een terugkeer
naarr de oorspronkelijke beginselen en stijl van de moederpartij (zoals de
osp'ers,, de cou'ers en de KDp'ers), anderen keken voor nieuwe inspiratie
naarr het buitenland, met name naar het Derde Rijk, het fascistische Italië
enn de bolsjewistische Sovjet-Unie.
Inn de derde plaats waren er mensen die zich van het politieke bestel
vervreemdd voelden omdat de politiek, zoals zij die waarnamen, zich weinig
voorr hun lot leek te interesseren. Zij herkenden zich niet of onvoldoende
inn een van de bestaande politieke partijen en voelden zich niet vertegenwoordigdd in de gebruikelijke verzuilde patronen van overleg. Verschillende
kleinee partijen hebben zich in deze periode opgeworpen als de vertolkers
vann zulke gevoelens van achtergesteldheid en buitengeslotenheid. De Plattelandersbond,, de middenstandspartijen en later ook de NSB speelden in
opp de frustraties van niet-confessionele boeren en middenstanders, die zich
niett bij de elitaire liberale partijen thuis voelden. Kleine christelijke partijen
alss de SGP en in mindere mate de HGS en de CNA probeerden de door de
ARPP en CHU verwaarloosde protestantse stromingen aan zich te binden. En
dee CPH, RSAP en de anti-stemdwangpartijen vonden hun aanhang voor een
groott deel in de vrijsocialistische arbeidersmilieus, waar de SDAP nooit voet
aann de grond had gekregen.
Bepaaldee specifieke gevoelens van regionale achtergesteldheid waren ten
slottee herkenbaar in de RKVP en in de Plattelandersbond. Zeker vergelekenn met ons omringende landen werd echter relatief weinig op regionale
frustratiesfrustraties ingespeeld: specifieke regionale of separatistische partijen heeft
Nederlandd in tegenstelling tot Groot-Brittannië, Duitsland en België nauwelijkss gekend. De enige keer dat in deze periode in Nederland een uitgesprokenn regionalistische partij aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelnam,
wass in 1922. Het ging om de persoonslijst van het voormalig RKSP-TweedeKamerlidd H.A.G. van Groenendael, die pleitte voor een autonomere positie
vann Limburg binnen de Nederlandse staat en zelfs voor aansluiting van de
provinciee bij België. Van Groenendaels actie wekte een enorme storm van
protest:: de Limburger zou een landverrader zijn, een Belgische spion die
dee Limburgse gemoederen moest opstoken. Zijn lijst kreeg nog geen 0,1 %
vann de stemmen (1,1% in Limburg) en Van Groenendael emigreerde na de
verkiezingenn naar België.2
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Tenn slotte was er een algeheel gevoel van onbehagen over de parlementairee democratie, dat bijna bij alle kleine partijen aanwezig was en dat
daaromm bijna als een overkoepelend thema beschouwd kan worden. Het
iss nauwelijks mogelijk een exact onderscheid te maken tussen een kritiek
opp het functioneren van de parlementaire democratie en een afwijzing van
haarr grondslagen. Menigeen, ook in de grote partijen, zag de parlementaire
democratiee van 1917 immers niet zozeer als een eindpunt van de staatkundigee ontwikkeling, maar veeleer als een overgangsfase naar iets hogers. De
kritiekk op haar functioneren werd dan ook zelden gedragen door de notie
datdat een parlementaire democratie met algemeen kiesrecht uiteindelijk wél
hett hoogste goed was. Bij de meeste kleine partijen gingen de aanvallen op
dee slechte werking van de parlementaire democratie daarom ook gepaard
mett pleidooien voor alternatieve stelsels, variërend van een dictatuur van
hethet proletariaat (CPH, RSAP), een autoritaire, fascistische staat (NSB en aanverwantee partijen) tot een soort staatkundig corporatisme (onder andere
dee NBTM-partij), een theocratische staat (HGS, SGP) of een democratie met
beperktt kiesrecht (Van Houten, Vaderlandsch Verbond).
Naa deze inventarisatie van ongenoegens, die de kleine partijen trachtten te
verwoorden,, is de volgende vraag natuurlijk waarom zij hierin maar matig
success hadden. Men zou hieruit kunnen concluderen dat de onvredegevoelenss waaraan zij appelleerden, te weinig wijdverbreid waren om hen aan een
klinkendd stembusresultaat te helpen. Zo'n conclusie is echter al te makkelijk.. De individuele politieke belevingswereld is te gecompliceerd om haar
tee reduceren tot de uiteindelijke keuze in het stemhokje. Natuurlijk waren
err kleine partijen, die zich op wel zeer specifieke frustraties richtten: men
denkee bijvoorbeeld aan belangenpartijen als het Verbond tot Democratiseeringg der Weermacht of de Politiepartij. Maar ongetwijfeld weerspiegeldenn veel andere kleine partijen, zij het vaak uitvergroot, wel degelijk een
onbehagenn dat in bredere kring leefde dan hun aanhang doet vermoeden.
Datt de meeste kiezers desondanks op een van de grote, gevestigde partijen
stemden,, kan dan ook alleen verklaard worden door andere factoren in het
verhaall te betrekken.
Hett licht valt dan allereerst op de kleine partijen zelf. Het is bij de meeste
vann hen niet moeilijk aan te geven waarom de kiezers hen massaal negeerden:: hun leiders waren tweede- of derderangsfiguren, hun programma's en
propagandaa stonden bol van de afbrekende retoriek zonder dat realistische
oplossingenn werden geboden en hun partijorganisaties maakten door gebrekk aan mankracht en middelen en / of door onderlinge ruzies beslist geen
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solidee indruk. Hierdoor hing ook rond meer serieuze kleine partijen een
geurr van rancune en ressentiment, vormgegeven in hopeloze amateurpolitiek,, met 'Vrij vissen in het Vondelpark'-achtige oplossingen. En er waren
err ook zoveel van: 32 lijsten in 1918, 48 in 1922 en 54 in 1933. Hoe kon de
kiezerr tussen al die verbonden, partijen, bonden en lijsten nog een onderscheidd maken? Van de soepele kieswet gingen ook weinig prikkels uit om
samenwerkingg te zoeken en een partijorganisatie van de grond te krijgen.
Dee segmentatie van de samenleving weerspiegelde zich aldus ook in de
versplintering:: er ontstonden boerenpartijen voor katholieken, orthodoxe
protestantenn en vrijzinnigen.
Doorr deze wildgroei aan weinig serieus te nemen tegenpartijtjes werd
hett klimaat voor het ontstaan van meer serieuze, nieuwe partijen steeds
ongunstiger.. Zij kampten van meet af aan met een slecht imago en hun
optredenn stond bovendien direct in het teken van de paradox dat zij een
versplinteringg wilden bestrijden, die zijzelf hadden helpen verergeren. Maar
dee verslechtering van het klimaat voor nieuwkomers was evenzeer een gevolgg van de doelbewuste pogingen van de grote partijen om iedere vorm
vann nieuwe concurrentie van begin af aan de wind uit de zeilen te nemen.
Machtspolitiekee overwegingen speelden hierbij natuurlijk een belangrijke
rol:: voor de grote partij was iedere nieuwkomer een potentiële stemmenrover.. Maar misschien nog belangrijker dan het mogelijke electorale verÜes
wass dat de grote partijen in de enthousiaste partijvorming een bedreiging
kondenn zien voor hun nog wankele positie als de zelfbenoemde intermediairss tussen kiezer en gekozene. Hoeveel invloed en macht hadden de grote
partijorganisatiess immers nog als alle gepasseerde kandidaten, ontevreden
belangenbehartigerss en gefrustreerde Prinzipienreiter hun eigen lijsten gingenn indienen?
Daarnaastt was ongetwijfeld ook sprake van een oprechte bezorgdheid
overr de negatieve gevolgen die de toenemende versplintering voor het aanzienn en het functioneren van de nog prille democratie had. De aanwezigheid
vann de vele kleine fracties in de Tweede Kamer kwam de daadkracht van
dee democratie niet ten goede. De kleine fracties eisten spreektijd en vertraagdenn daardoor de besluitvorming, terwijl ze - bij de door de aparte
positiee van de SDAP toch al moeizame vorming van coalities met een workingking majority - als bijkomende stoorzender optraden. In de ogen van de
gevestigdee partijen vergiftigden zij bovendien de politieke atmosfeer met
hunn demagogische optreden en hooggestemde beloften, terwijl de uitdijendee stembiljetten de kiezer in verwarring brachten en afbreuk deden aan
dee ernst van de verkiezingen. De toenemende versplintering gaf zo voeding
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aann een om zich heen grijpend cultuurpessimisme, waarin de invoering van
hethet algemeen kiesrecht als begin van een 'opstand der horden', een 'infantiliseringg van de beschaving' of op zijn minst van een desintegratie van de
natiee werd gezien.3
Dee grote partijen hadden zo bezien alle reden om de toenemende versplinteringg een halt toe te roepen. De meest voor de hand liggende maatregel
daartoee was natuurlijk om de kiesdrempel te verhogen en de voorwaarden
voorr deelname strenger te maken. Dit laatste zou in 1935 inderdaad gebeurenn door dee invoering van een waarborgsom. Een drastische verhoging van
dee kiesdrempel is echter achterwege gebleven. Een in 1934 door de regering
voorgesteldee verhoging van de kiesdrempel tot 4% werd door de Tweede
Kamerr afgewezen. Machtspolitieke argumenten zullen hierbij zeker een rol
hebbenn gespeeld: de sociaal-democraten en de confessionelen vreesden dat
'dee ander' zou profiteren van het verdwijnen van de kleine partijen, terwijll de liberalen inmiddels zo zwak waren dat zij reden hadden om ieder
gerommell met de kiesdrempel te wantrouwen. Er waren ook meer principiëlee argumenten: verhoging van de kiesdrempel zou in strijd zijn met de
geestt van de evenredige vertegenwoordiging en was ook vanuit historisch
oogpuntt onbillijk. Waren immers niet ook de SDAP en de ARP als kleine
partijenn begonnen? Ten slotte achtte men het ook vanuit het oogpunt van
dee openbare orde onverstandig om de kleine partijen uit te sluiten van het
politiekee spel. De kleine partijen zouden dan, zoals de ARp'er Hugo Visscher
hett verwoordde, 'door een gevoel van onrecht getroffen en bewogen, niet
ophoudenn als donkere machten te woelen in den boezem van het volk om
eenn geest van verzet tot uiting te brengen'.4
Dee grote partijen beschikten bovendien over voldoende andere machtsmiddelenn om de kleine partijen vroegtijdig de pas af te snijden. In de eerste
plaatss beroofden zij nieuwkomers bij voorbaat al van iedere invloed. In de
Tweedee Kamer, maar ook in gemeenteraden en Provinciale Staten dirigeerdenn zij de kleine partijen die de kiesdrempel hadden behaald, linea recta
naarr de oppositiebankjes. De moties die kleine fracties indienden, werden
steevastt verworpen, hun toespraken genegeerd en slechts zelden mocht een
vertegenwoordigerr van een kleine partij in een parlementaire commissie
plaatsnemen.. In de tweede plaats hadden de grote partijen de steun van
eenn groot deel van de media. Veel kranten waren door tal van formele en
personelee contacten sterk met een van de grote partijen verbonden. De
redactiess van deze bladen wisten dan ook precies wat hun te doen stond
alss de moederpartij concurrentie kreeg van een nieuwe partij: zo mogelijk
negerenn en zo nodig zwartmaken, luidde het devies.5 De voormannen van
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dee partij werden bespot, hun bedoelingen in twijfel getrokken, hun achtergrondenn verdacht gemaakt en hun onderlinge ruzietjes tot grote proporties
opgeblazen.. Een lid van een van de kleine partijen overdreef nauwelijks
toenn hij schreef:
Wijj zijn gehoond, gesmaad, gescholden voor leugenaars, nietsdoeners,, eigen eerzoekers, ijdelheidsmannen, achterlijken, warhoofden,
onwetendenn en wat al niet meer, en dat in hoogst fatsoenlijke bladen
doorr hoogst eerbiedwaardige mannen.6
InIn de neutrale pers was de houding stellig minder negatief: in de beginjaren
kregenn de Economische Bond en de comités van Van Beresteyn en Van Houtenn zelfs de openlijke sympathie van enkele vooraanstaande journalisten. De
neutralee kranten waren ook de enige die bereid waren verkiezingsadvertentiess van kleine partijen af te drukken. Toch werd ook hier de berichtgeving
overr kleine partijen steeds negatiever: de bezorgdheid over de toenemende
versplinteringg won het uiteindelijk van de belangstelling voor de nieuwkomer.7 7
InIn de derde plaats waren de grote partijen in deze tijd natuurlijk meer
dann geïsoleerde partijorganisaties: zij maakten onderdeel uit van een heel
netwerkk aan maatschappelijke organisaties, variërend van vakbonden tot
sportverenigingenn en van scholen tot kerken. Deze verzuilingsgraad verschildee wel sterk per volksdeel. Het hoogste was zij in katholieke en protestantsee kring, de socialisten waren goede derde en in liberale gelederen
wass zij veruit het minst sterk. De liberale partijen beschikten daardoor
ookk veel minder over een machtsmiddel dat de grote confessionele partijen
enn de SDAP veelvuldig hebben ingezet, namelijk de uitsluiting van dissidentenn uit de zuilorganisaties. Door hun nauwe contact met de kerkelijke
leidingg beschikten de ARP en de RKSP over het scherpste wapen, te wetenn de openlijke, kerkelijke veroordeling van dissidenten, In het geval van
dee NSB gingen de met de ARP verbonden gereformeerde kerken in Nederlandd zelfs over tot volledige uitsluiting, terwijl de katholieke kerkleiding
praktischh hetzelfde deed door de sacramenten te weigeren aan openlijke
nationaal-socialisten. .
Apartee vermelding verdienen ten slotte de door landelijke en lokale
overhedenn genomen maatregelen om de revolutionaire partijen van links
enn rechts de voet dwars te zetten. Tot deze maatregelen behoren onder
anderee het verbieden van demonstraties en vergaderingen, de instelling
vann de Centrale Inlichtingendienst in 1919, de censuurmaatregelen van
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dee Radio-Omroep Controle Commissie, de weigering om statuten goed
tee keuren en ten slotte het uniformverbod en het ambtenarenverbod van
1933-- Overigens ondervonden niet alleen partijen als de CPH, de RSAP en
dee NSB hiervan hinder, maar ook, zij het wel in mindere mate, de SDAP.8
Hett illustreert de nog precaire positie van de sociaal-democraten in deze
periode.. Wat omvang betreft was de SDAP weliswaar onmiskenbaar een grote
partijj (zij had op de RKSP na zelfs de meeste zetels), maar tot de gevestigde
ordee hoorde zij, zeker op landelijk niveau, niet. Mede uit angst voor de
onderdrukkingg van de eigen partij had de SDAP zich met succes verzet
tegenn een in 1936 ingediend voorstel om revolutionaire vertegenwoordigers
voortaann de toegang tot de Tweede Kamer te ontzeggen.
Dezee felle bestrijding en openbare verguizing van kleine partijen droegen
sterkk bij aan een klimaat, waarin het domweg not done was omm buiten de
gevestigdee partijen om politiek te bedrijven. Er was eigenlijk sprake van een
vicieuzee cirkel, waarin isolement en radicalisering elkaar versterkten. Veel
kleinee partijen bezweken onder deze druk van de buitenwereld, terwijl zij
diee wel standhielden meer en meer vergiftigd raakten door gevoelens van
miskenning,, soms zelfs van uitverkiezing en een toenemende wrok tegen
dee buitenwereld. Financiële problemen waren in de meeste kleine partijen
aann de orde van de dag: weinig geldschieters bleken bereid te investeren in
eenn kansloos geachte nieuwkomer. Noodgedwongen moesten veel kleine
partijenn hun verkiezingscampagnes beperken tot een paar advertenties in
dee neutrale pers en enkele weinig professioneel ogende pamfletten. Ook het
aantall capabele figuren dat zich kandidaat wilde stellen voor een nieuwe
partij,, nam zienderogen af. In de eerste jaren na de invoering van de nieuwe
kieswett wisten vrijzinnige splinters als de Economische Bond van Treub en
dee kiescomités van Van Beresteyn en Van Houten en in mindere mate ook
dee NKP en de CPH nog verschillende vooraanstaande personen aan zich te
binden.. Eind jaren twintig, begin jaren dertig slaagden partijen als de RSP en
hett Verbond voor Nationaal Herstel hier nauwelijks meer in. Sneevliet wist
zelfss zijn politieke mentrix Henriette Roland Holst niet meer over te halen,
terwijll het Verbond voor Nationaal Herstel zijn langdurige zoektocht naar
eminentee mannen van de daad uiteindelijk zag eindigen bij CJ. Snijders,
eenn tachtigjarige ex-generaal. Musserts plannen voor oprichting van de NSB
tenn slotte stuitten zelfs in zijn eigen omgeving op wantrouwen. 'Jongen, er
zijnn al zoveel partijen,' zou zijn moeder hebben verzucht. 'Wil je er nog een
bijj hebben?' Daarop zou Mussert hebben geantwoord: 'Moeder, dit is geen
partij,, dit is een beweging.'9
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Mett de keuze voor de term beweging wilde Mussert inderdaad doen
uitkomenn dat de NSB zich niet als een volgende deelnemer aan de verkiezingsstrijdd zag, maar als een buiten de politiek staande organisatie die met
anderee middelen de macht wilde veroveren. De beslissing om de NSB zo lang
mogelijkk buiten de verkiezingsstrijd te houden, is waarschijnlijk dan ook de
bestee die Mussert in zijn door verkeerde inschattingen getekende politieke
levenn heeft genomen. Toen de NSB in 1935 na vier jaren van organisatie
enn propaganda voor de eerste maal aan de Provinciale-Statenverkiezingen
deelnam,, maakte zij niet de indruk van weer een kansloze, nieuwe partij,
maarr van een buiten de politiek staande volksbeweging, waarvan al duizendenn Nederlanders lid waren. Hoewel Mussert en de zijnen ook voordien
all tegenwerking hadden ondervonden, kregen zij pas na dit formele debuutt op het politieke toneel de volle laag van de publieke opinie over zich
heen. .
Ookk de andere nieuwe initiatieven die in de jaren dertig ontstonden,
zoalss Landbouw en Maatschappij, de Internationale Vereeniging Bellamy,
Eenheidd door Democratie en de Beweging Versterking der Nederlandsche
Gemeenschap,, presenteerden zich als bewegingen en hielden zich alle zoveel
mogelijkk buiten het partijpolitieke gewoel. Als alternatief voor de gevestigde
politiekk boden zij ontevredenen, idealisten en geëngageerde intellectuelen,
diee zich in geen van de bestaande partijen konden vinden, de mogelijkheid
omm als 'politicus zonder partij' uiting te geven aan hun betrokkenheid,
zonderr meteen als een soort Hadjememaars aan de schandpaal te worden
genageld. .
Aann het eind van de jaren dertig waren zo in feite twee verschillende politiekee domeinen ontstaan, waartussen weinig directe concurrentie bestond.
Hett ene domein was er een van bewegingen, tijdschriften, conferenties
enn meetings, waarin met grote woorden en hooggestemde idealen voorbereidingenn werden getroffen voor een nieuw Nederland. Politiek stond
hierr los van stembusresultaten en parlementaire vertegenwoordiging, maar
wass vooral een zaak van het opvoeden en overtuigen van de bevolking.
Hett andere domein was dat van verkiezingen en praktische besluiten. Hier
maaktenn de grote partijorganisaties de dienst uit, zonder dat zij daarbij nog
veell hinder ondervonden van nieuwe partijen. De weinige kleine partijen
diee aan het eind van deze periode nog bestonden, zoals de SGP, de NSB, de
CPNN en de RSAP, bevonden zich in een politiek en geestelijk isolement. Zij
haddenn zich weten te handhaven door een cultus van de eigen uitverkiezing
en/off omdat zij groepen aan zich hadden weten te binden die buiten de
grijparmenn van de grote partijen waren gebleven: de bevindelijk gerefor-
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meerdenn bij de SGP, de vrijsocialistische arbeidersmilieus bij de CPN en RSAP
enn de niet-confessionele middenstanders en boeren bij de NSB. Als de vertegenwoordigerss van deze vergeten minderheden droegen zij uiteindelijk
misschienn wel meer bij aan de stabiliteit van het politieke systeem dan dat
zijj het ondergroeven.

EPILOOG G

Kleinee politieke partijen na 1945
Tott besluit van dit boek zullen op basis van de gegevens van de databank
enkelee opmerkingen worden gemaakt over de ontwikkelingen die zich na
19455 aan de rand van het politieke bestel hebben voorgedaan. Het gaat
err niet zozeer om een volledig overzicht te bieden, als wel het vraagstuk
vann verandering en continuïteit na 1945 vanuit het perspectief van de
kleinee partijen te beschouwen. De vraag of de Tweede Wereldoorlog als
eenn breuk in de Nederlandse geschiedenis moet worden aangemerkt, is een
vann de meer omstreden kwesties in de historiografie over Nederland in
dee twintigste eeuw. De naoorlogse wederopstanding van de grote politieke
partijen,, de mislukte doorbraak en de terugkeer van de verzuiling worden
daarbijj opgevat als tekenen van een sterke continuïteit. Daartegenover lijken
dee dekolonisatie, de sterke industrialisatie, het veranderend leiderschap (van
dee autoritaire Colijn naar Vadertje' Drees) en de internationalisering van
politiek,, economie en cultuur in de richting van discontinuïteit te wijzen.1
Watt de kleine politieke partijen betreft, lijkt in de eerste naoorlogse jarenn zowel sprake van verandering als van continuïteit. Verandering was er
watt de omvang van de groep betreft. Van de veertien kleine partijen die
inn 1937 aan de Tweede-Kamerverkiezingen hadden deelgenomen, keerden
dee meeste na de oorlog niet terug. De boeren- en middenstandspartijen
lekenn in rook opgegaan, de CDU had zich, in het kader van de doorbraak,
aangeslotenn bij de PvdA en de NSB en andere fascistische partijen hadden
zichzelff door hun collaboratie voorgoed buitenspel gezet. Partij vorming op
fascistischee of nationaal-socialistische grondslag werd na 1945 verboden.
Uitt de brokstukken van de HGS en de RSAP kwamen ten slotte nog wel
tweee partijtjes voort (respectievelijk de Protestantse Unie en de Revolutionairr Communistische Partij), maar deze waren geen schim meer van hun
voorgangers.2 2
Alleenn de SGP en de CPN namen na 1945 weer hun oude plaats als gevestigdee kleine partij in. Bij de CPN leek aanvankelijk zelfs meer dan dat in
hett vat te zitten. Door haar rol in het verzet en ook door de oorlogsinspanningenn van de Sovjet-Unie had de partij duidelijk aan prestige gewonnen.
Prominentee communisten namen in de eerste maanden na de bevrijding
deell aan overleg op het hoogste niveau en bij de Tweede-Kamerverkiezingen
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vann 1946 behaalde de partij maar liefst 10,6% van de stemmen. In plaats
vann de definitieve verlossing uit het isolement zou deze verkiezingsuitslag
echterr een incident in de geschiedenis van de partij blijken te zijn. Na de
uitbraakk van de Koude Oorlog in 1947-1948 belandde zij opnieuw in een
volstrektee politieke afzondering, met alle daarbij behorende kenmerken,
zoalss een langzaam afkalvend electoraat, interne onenigheid, een groeiende
sfeerr van paranoia en een sterke nadruk op de opofferingsgezindheid van
dee leden.3
Hoewell minder extreem dan de CPN bevonden ook de andere kleine partijenn zich in de jaren van wederopbouw en koude oorlog in een isolement. In
tegenstellingg tot de vooroorlogse jaren ging van dit isolement een ontmoedigendd effect uit. Met uitzondering van de eerste naoorlogse verkiezingen van
19466 en 1948, toen zich allerlei idealistische partijtjes als de Vooruitstrevende
Partijj voor de Wereldregering en de Nederlandse Bellamypartij manifesteerden,, heerste er een ongewone rust op de verkiezingsmarkt: in 1956 namen
nogg slechts tien partijen deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen.4 Het in
vergelijkingg met hun voorgangers meer toegankelijke karakter van de PvdA
enn (in mindere mate) de W D zal daarbij evenzeer een rol hebben gespeeld,
alss een meer algemeen besef dat de speelruimte voor nieuwe bewegingen en
experimentenn in deze 'jaren van tucht en ascese' gering was. Alleen aan de
rechterzijdee van het politieke spectrum ontstond een aantal nieuwe partijen
zoalss de Onafhankelijk Nationale Groep van W.K.H. Feuilletau de Bruyn,
dee Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart waarin de journalist P.H. Ritter
jrr actief was en tenslotte de Katholieke Nationale Partij (KNP) onder leidingg van oud-minister van Koloniën Ch.J.I.M. Welter. Dankzij katholieke
proteststemmenn tegen de rooms-rode samenwerking wist de KNP zelfs tot
dee Tweede Kamer door te dringen, maar in 1955 keerde zij mede onder
drukk van het episcopaat terug naar de moederpartij.5 De speelruimte voor
dissidentee katholieken bleef miniem.
Conservatievee groeperingen als de Onafhankelijk Nationale Groep en
dee Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart ondervonden hiervan geen
hinder:: hun aanhang kwam grotendeels voort uit de hogere, protestantsnationalistischee milieus, die voor de oorlog het jachtterrein hadden gevormdd voor partijen als het Verbond voor Nationaal Herstel en de vroege
NSB.. De mobilisatiethema's waren echter niet langer het verzet tegen de
democratiee en het gedweep met een 'man van de daad', maar een felle afkeuringg van nieuwe ontwikkelingen als de dekolonisatie van Indonesië, de
Europesee samenwerking, de toenemende invloed van de PvdA en de daarmeee in verband gebrachte hoge belastingdruk. Hoewel deze en vergelijkbare
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conservatief-nationalistischee partijtjes al dan niet expliciet gesteund werden
doorr organisaties van oud-Indiëstrijders en oorlogsveteranen, had hun democratischh conservatisme even weinig toekomst als het anti-democratisch
conservatismee van het Verbond voor Nationaal Herstel. De prominente
persoonlijkhedenn die men hoopte te strikken, zoals Joseph Luns of Pieterr Sjoerds Gerbrandy, hielden zich verre van deze kleine, conservatiefnationalistischee stroming. De figuren die zich wel kandidaat stelden, zoals
dee Gorinchemse burgemeester L.R.J. ridder van Rappard en de journalist
Jann Fabius, waren althans in de ogen van de publieke opinie eerder excentriekee dan eminente personen. Geen van hen zou ooit een zetel halen.6
Hoewell de afsplitsingskoorts na 1945 sterk afgenomen was, lijken er vanuit
hett perspectief van de kleine partijen meer argumenten te vinden om de
werkelijkee cesuur niet in 1945, maar in de (lange) jaren zestig te plaatsen.
InIn de periode tussen 1959 en 1973 verloste de CPN zich langzamerhand uit
haarr volledige isolement,, kwamen partijen als de Pacifistisch Socialistische
Partijj (PSP), het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Boerenpartij
inn de Tweede Kamer en slaagden nieuwkomers als D'66, de Politieke Partij
Radikalenn (PPR) en Democratisch Socialisten '70 (Ds'70) er zelfs in om
regeringsverantwoordelijkheidd te krijgen.
Tochh hadden de jaren zestig in zekere zin ook het karakter van een
déjaa vu. De versplintering nam na de stille jaren vijftig wederom vooroorlogsee vormen aan: in 1971 namen alweer 28 lijsten deel aan de TweedeKamerverkiezingen,, waarvan er veertien één of meer zetels kregen. Onder
diee nieuwe lijsten bevonden zich bovendien weer curieuze persoonslijsten en
single-issuepartijenn als de Lijst Grol, de Partij voor Ongehuwdenen de Partijj Liquidatie Nederland, integralistische splinters als de Rooms-Katholieke
Partijj Nederland (RKPN), communistische scherpslijpers als de Kommunistischee Eenheidsbeweging Nederland-marxistisch-leninistisch (KEN-ml),
maarr ook belangenpartijen voor middenstanders (Nederlandse Middenstandspartij)) en boeren (Boerenpartij). Voor het eerst sinds 1945 meldden
zichh bovendien weer extreem-rechtse partijen als de Nederlandse Volksunie
(NVU)) op het toneel, terwijl de doodgewaande anarchistische stroming door
dee ludieke acties van Provo ('Stem Provo, kèjje lache') weer springlevend
leek. .
Dee ook in de tijd zelf gesignaleerde overeenkomst met het politieke bestel
vann het interbellum was echter weinig meer dan een oppervlakkige. In ideologischh opzicht noch op organisatorisch of personeel vlak was sprake van
eenn aantoonbare continuïteit. De Boerenpartij van Hendrik Koekoek was
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mett haar populistische campagnes méér dan de Plattelandersbond; Provo
puttee behalve uit het anarchisme ook uit andere bronnen; een communistischee splinter als de KEN-ml trok voornamelijk studenten en agenten van de
Binnenlandsee Veiligheidsdienst, terwijl zelfs de meest verstokte anti-fascist
moeitee moest doen om in de NVU een nieuwe NSB te zien.7
Watt bovendien veranderd was, was de houding van de publieke opinie
tegenoverr kleine partijen. Waar in het interbellum kleine partijen voornamelijkk als een euvel of als uitwas van een te ver doorgevoerde democratie
werdenn beschouwd, was nu eerder sprake van een acceptatie en soms zelfs
vann een zekere waardering van de aanwezigheid van kleine partijen in het
politiekee leven. Deze verandering kon reeds in de jaren vijftig gesignaleerdd worden, maar zette in de jaren zestig sterk door. Kleine groeperingen
alss het GPV, de PSP en in zekere zin ook de Provo-beweging en later de
Kabouterpartijj werden nu niet langer bij voorbaat als onnozele en wereldvreemdee verschijnselen beschouwd, maar kregen van verschillende kanten
loff toegezwaaid vanwege hun principiële houding. Bij de samenstelling van
parlementairee commissies werden zij niet als vanzelfsprekend overgeslagen.
Anderee nieuwkomers als de PPR, D'66 en Ds'70 behaalden opvallende electoralee successen en mochten begin jaren zeventig zelfs deelnemen aan een
coalitie:: D'66 en de PPR in het kabinet-Den Uyl (1973-1977), Ds'70 in het
kabinet-Biesheuvell (1971-1973).
Natuurlijkk gold die acceptatie niet de CPN ten tijde van de koude oorlog
enn ook niet extreem-rechtse partijen als de NVU, de Centrumpartij (CP)
enn de Centrum-Democraten (CD), die als een soort 'naoorlogse collaborateurs'' buiten de legitieme politieke cultuur werden geplaatst. Nog steeds
ookk werd een aanzienlijk deel van de groep kleine partijen niet echt serieuss genomen. De aanwezigheid van persoonslijsten en single-issuepartijtjes
leiddee echter niet meer tot zorgelijke redactionele commentaren over de
'ernstt van de politiek', maar veeleer tot ironisch getoonzette artikelen op de
'infotainment'-pagina's.88 Een drastische aanscherping van de voorwaarden
voorr deelname aan verkiezingen bleef na de hernieuwde verbrokkeling in
dee jaren zestig en zeventig dan ook achterwege. Ook aan de hoogte van
dee kiesdrempel is niet meer getornd. Politici die suggesties in die richting
hebbenn gedaan, kregen zeker vanaf de jaren zeventig de wind van voren.9
Opvallendd was dat het lot van de kleine partijen in de tijdens de jaren
zestigg weer oplaaiende discussies over verandering van het kiesstelsel een
serieuss punt van zorg was geworden. Tegenstanders van een districtenstelsel
noemdenn de geringe speelruimte voor kleine partijen vrijwel altijd als een
vann de argumenten tegen dit stelsel. En voorstanders van het Duitse kies-
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stelsell - een ingewikkelde mengvorm van evenredige vertegenwoordiging
enn districtenstelsel - haastten zich erbij te vermelden dat dit stelsel uiteraardd zonder de in Duitsland geldende kiesdrempel van 5 % moest worden
overgenomen.10 0
Voorr deze toegenomen acceptatie en waardering van kleine partijen lijkt
eenn aantal ontwikkelingen van belang. In de eerste plaats is dit een meer
algemenee acceptatie van en gewenning aan de parlementaire democratie
naa 1945. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog bestond een
sterkeree consensus met betrekking tot de fundamentele grondslagen van
dee democratie. Hierbinnen paste de gedachte dat het 'ondemocratisch'
wass kleine minderheden uit te sluiten.11 Zeker vanaf de jaren zestig en
zeventigg zijn de rechten van kleine minderheden juist als het summum
vann democratie gaan gelden. In de tweede plaats moet gewezen worden
opp een belangrijke verandering in het politieke krachtenveld, namelijk de
acceptatiee van de sociaal-democratie als regeringspartner. Het vinden van
eenn stabiele coalitiemeerderheid was daardoor veel minder een probleem
dann in het interbellum. De kleine partijen waren bijgevolg ook minder
schadelijkk geworden. Ten slotte hing de toegenomen waardering zeker
ookk samen met veranderingen in het karakter van de kleine partijen zelf.
Ookk al zijn er na 1945 fracties geweest die vooral uitblonken door hun
ondeskundigheidd of ordinair geschreeuw, zoals de Centrum-Democraten
off de Boerenpartij, over het algemeen echter maakten de naoorlogse partijen
eenn serieuzere, meer deskundige indruk dan die in het interbellum. Veel
minderr dan in het interbellum gebruikten kleine fracties hun spreektijd
hoofdzakelijkk voor het uitdragen van eigen beginselen of het provoceren
vann de Tweede Kamer. De frontale, destructieve oppositie die de meeste
kleinee fracties in het interbellum voerden, heeft na de oorlog langzaam
plaatsgemaaktt voor een kritische, maar ook meer ter zake kundige en
constructievee houding tegenover de regering. De naoorlogse SGP-fractie
leekk in vergelijking met die in het interbellum soms bijna een toonbeeld
vann realisme, terwijl afgevaardigden van het GPV als Pieter Jongeling en
Gertt Schutte meer dan eens zijn geroemd als 'staatkundig geweten' van het
parlement.. De PSP, PPR en CPN ontpopten zich vanaf de jaren zestig als
hett nog niet door de macht gecorrumpeerde linkse geweten van de natie.
D'666 (vanaf 1985 D66) ten slotte is als 'redelijke' oppositiepartij in electoraal
opzichtt vooralsnog succesvoller gebleken dan als regeringspartij.
Vann de nieuwkomers uit de jaren zestig en zeventig heeft D66 zich eigenlijkk als enige weten te handhaven. Ds'70, de Boerenpartij en de RKPN
hievenn zichzelf, na dramatische electorale verliezen, rond 1980 op. De PSP
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enn de PPR vormden samen met de Evangelische Volkspartij (EVP) en de CPN
inn 1990 Groenlinks. Na een moeilijke start zou de fusiepartij zich in de
tweedee helft van de jaren negentig omhoogwerken tot de 'vijfde partij'. In
verschillendee gemeentes en provincies kreeg ze bestuursverantwoordelijkheid,, maar op landelijk niveau bleef Groenlinks ondanks openlijke flirts
mett de PvdA en het CDA veroordeeld tot de oppositiebanken. Hetzelfde lot
troff ook de andere kleine fracties in deze periode zoals de SGP, het GPV,
dee Reformatorische Politieke Federatie (RPF), de CD en de uit de KEN-ml
voortgekomenn Socialistische Partij (SP).
Hett is zo bezien verleidelijk om de jaren zestig en zeventig vanuit het
perspectieff van de kleine partijen te beschouwen als een uitzonderlijk tijdvak,, als een soort overgangsfase waarin de grote partijen met de ontzuiling
worsteldenn en daarmee ruimte gaven aan nieuwkomers. Dat zou echter
onjuistt zijn. Van een werkelijk herstel van het politieke bestel van voor de
jarenn zestig was in de jaren tachtig en negentig maar zeer ten dele sprake. De
maatschappelijkee en politieke veranderingen die zich sinds de jaren zestig
hebbenn voorgedaan - vaak samengevat onder noemers als ontzuiling, ontkerkelijking,, mediatisering en individualisering - waren daarvoor te groot
geweest.. De grote partijen zijn onder invloed van al deze ontwikkelingen
sterkk van karakter veranderd. Het fundament waarop hun machtspositie
wass gevestigd, was uitermate wankel geworden. Niet alleen hun ledental
namm sterk af, ook bleken zij veel minder bestand tegen plotse crises, leiderschapswisselingenn of veranderingen in de publieke opinie. Bij de TweedeKamerverkiezingenn van 1994 bleek dit reeds uit de enorme verliezen van
hett CDA en de PvdA, die mede te danken waren aan de plotse opkomst van
tweee ouderenpartijen, het Algemeen Ouderenverbond en de Unie 55+, die
samenn zeven zetels behaalden.12 Ook bij verschillende verkiezingen voor de
gemeenteraadd moesten de traditionele grote partijen veel stemmen laten
aann lokale partijen. In sommige gemeenten kwamen lokale partijen zelfs als
grootstee uit de bus, zoals Leefbaar Utrecht van Henk Westbroek en Leefbaarr Hilversum van Jan Nagel. Nagel en Westbroek namen vervolgens het
initiatieff tot de oprichting van Leefbaar Nederland, waarmee zij de lokale
successenn naar het landelijke niveau hoopten te tillen.
Inn 2002 vond ten slotte de tot dusverre grootste electorale aardverschuivingg in de Nederlandse politieke geschiedenis plaats. De drie grote partijen
behaaldenn bij de op 15 mei gehouden Tweede-Kamerverkiezingen gezamenlijkk nog slechts 58,5 % van de stemmen (inclusief D66 63,6 %), een absoluut
laagterecord.. De SP en GroenLinks behaalden respectievelijk tien en elf zetels,, waarmee zij eerder middelgrote dan kleine partijen waren geworden.
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Niett deze twee linkse partijen en ook niet Leefbaar Nederland, dat onder
leidingg van Fred Teeven slechts twee zetels veroverde, maar de enkele maandenn voor de verkiezingen opgerichte Lijst Pim Fortuyn (LPF) was echter de
grotee winnaar. De partij was gevormd rondom de door Leefbaar Nederland
alss lijsttrekker weggestuurde Pim Fortuyn. In het voorjaar van 2002 voerde
dezee flamboyante Rotterdamse socioloog, door zijn achterban liefkozend
'professorr Pim' genoemd, een opzienbarende campagne tegen de gevestigdee partijen en voor een 'nieuwe politiek'13 Op 6 mei 2002, negen dagen
voorr de Tweede-Kamerverkiezingen, werd Fortuyn vermoord. Bij de uiterst
emotioneell geladen verkiezingen kreeg zijn LPF in één klap 17,0% van de
stemmen,, goed voor 26 zetels. De LPF werd daarmee niet alleen de meest
succesvollee nieuwe partij uit de Nederlandse geschiedenis, zij mocht bovendienn direct plaatsnemen in een nieuwe coalitie met W D en CDA. Door
internee onenigheid binnen de LPF kwam deze coalitie onder leiding van
CDA'err Jan Peter Balkenende echter al na 87 dagen ten val.
Ditt boek handelde over kleine partijen in het interbellum en heeft dan ook
niett de pretentie om de recente politieke gebeurtenissen te verklaren. De
afstandd is bovendien te klein om een gefundeerd oordeel over de betekenis
vann deze ontwikkelingen in 2002 te kunnen vellen. Niettemin lijkt het
waarschijnlijkk dat de verkiezingsstrijd in de komende jaren een spannender
verloopp zal krijgen dan in de twintigste eeuw. De electorale vijver is immers
toegankelijkerr dan ooit.

BIJLAGEE I

Repertoriumm kleine politieke partijen 1918-1967
Hett voornaamste probleem bij de bestudering van kleine politieke partijen
iss de onduidelijkheid over de beschikbaarheid van materiaal. De eerste fase
vann dit onderzoek is dan ook volledig gewijd aan de inventarisatie van
kerngegevenss en algemene documentatie over alle kleine partijen die tussen
19188 en 1967 aan verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben deelgenomen.
Hett uiteindelijke resultaat van de inventarisatie is verwerkt in een databasesysteemm met de naam Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967. Dit
repertoriumm is raadpleegbaar via www.inghist.nl.
InIn de databank zijn verschillende velden opgenomen. De belangrijkste
zijn: :
1.. Kroniek. Van iedere partij is een korte schets van de geschiedenis opgenomen.. Aan de orde komen de ontstaansreden, de behaalde verkiezingsresultaten,, het ledental (voor zover bekend) en de programmatische speerpunten.
Dee lengte van deze kronieken kan sterk variëren, afhankelijk van de betekeniss die aan de partij moet worden gehecht, haar periode van bestaan en
dee beschikbare informatie. Bij sommige eenmanslijsten is de kroniek niet
langerr dan één alinea, bij meer serieuzee kleine partijen kan zij twee pagina's
bedragen.. Bij partijen die al vaker onderwerp van studie zijn geweest, zoals
dee CDU, de SGP en de CPN, is volstaan met een korte samenvatting van de
bestaandee literatuur.
2.. Personen. Bij iedere partij zijn van de voornaamste personen biografische
gegevenss opgenomen zoals geboorte- en eventuele sterfjaar, politieke en
maatschappelijkee functies en de rol binnen de partij. Daarbij is onder
meerr gebruik gemaakt van verschillende biografische woordenboeken en
naslagwerken,11 van het Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag en
vann de gegevens in het Verenigingenregister van het ministerie van Justitie
enn in de databank van de Centrale Inlichtingendienst. Net als bij de kroniek
geldtt ook hier dat de hoeveelheid informatie die is opgenomen, afhankelijk
iss van de betekenis van de partij.
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3.. Verkiezingen. Bij iedere partij zijn steeds de resultaten (absoluut en relatief)) van de Tweede-Kamerverkiezingen opgenomen. Daarbij wordt tevens
vermeldd in welke kieskringen de partij relatief het best uit de bus kwam.
Hiervoorr is gebruik gemaakt van de uitslagen zoals vermeld in Parlementen
Kiezer,Kiezer, Politieke Gids en in Keesing's Historisch Archief. Voor zover beke
en/off relevant zijn ook de resultaten van verkiezingen voor de Provincialee Staten en gemeenteraden opgenomen. Vanaf de jaren zestig zijn cijfers
hieroverr opgenomen in Keesing's Historisch Archief, voor die tijd zijn de uitslagenn van Provinciale-Statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
alleenn te achterhalen door onderzoek in kranten.
4.. Bronnen. Per partij is een korte schets van het beschikbare bronnenmateriaall opgenomen. Dit verschilt sterk per partij. Van ongeveer vijftig partijen
iss geen enkel spoor teruggevonden, terwijl over partijen als de PSP, de CPN en
dee NSB zoveel bronnenmateriaal beschikbaar is dat het ondoenlijk is hiervan
eenn volledig overzicht te geven. Bij deze partijen wordt dan ook verwezen
naarr reeds bestaande bibliografische naslagwerken en archiefgidsen.
Eenn overzicht van het beschikbare bronnenmateriaal is op aparte schermenn voor boeken, artikelen, brochures, partijbladen en archieven raadpleegbaar.. Standaard wordt tevens vermeld of de partij is opgenomen in
hethet verenigingenregister van het ministerie van Justitie, gedeponeerd op het
Nationaall Archief. Deze dossiers zijn aangelegd als een partij koninklijke
goedkeuringg van haar statuten wenste.
Relevantee secundaire literatuur, artikelen, brochures en partijbladen warenn via de zoeksystemen Picarta, de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC),
Historiee in Titels (HIST) en de on-line-catalogi van het HSG en het KDC relatieff eenvoudig te achterhalen. Daarbij is behalve op partijnaam ook gezocht
opp de namen van bij de partij betrokken personen. Moeilijker was het om
relevantt archiefmateriaal te achterhalen. Veruit de meeste partijarchieven
-- ook van de grote partijen - bleken verdwenen of vernietigd tijdens de
Tweedee Wereldoorlog. Wel bleken op verschillende plaatsen relevante persoonsarchievenn aanwezig, terwijl verschillende archieven uitgebreide pamflettencollectiess in hun bezit hadden. De zoektocht naar materiaal leidde
alduss naar tal van gemeente- en rijksarchieven, bisschoppelijke archieven,
institutenn en documentatiecentra.2 Van de naoorlogse kleine partijen bleek
veell materiaal zich te bevinden in de archieven van de Kiesraad op het
ministeriee van Binnenlandse Zaken. Op basis van de gevonden gegevens
iss ook onderzoek gedaan in verschillende kranten en tijdschriften. Vooral
inn de 'neutrale' kranten bleek in de weken voorafgaande aan de Tweede-
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Kamerverkiezingenn veel informatie over kleine partijen te vinden in de
vormm van advertenties en verslagen van verkiezingsbijeenkomsten en vergaderingen.. Naar deze gegevens wordt in de databank alleen verwezen als
vann de desbetreffende partij geen ander materiaal is gevonden.

BIJLAGEE II

Verkiezingsuitslagenn kleine partijen
Tweede-Kamerverkiezingenn 1918-1940
JaarJaar

Aantal deelnemende
partijenpartijen

Aantal stemmen
kleine partijen in %

19188
19222
19255
19299

32
48
32
36

12,8
12,2
11,6
10,9

19333
19377

54
20

16,1
15,4

Tweede-Kamerverkiezingenn 1945-2002
JaarJaar

Aantal deelnemende
partijenpartijen

Aantal stemmen
kleine partijen in % *

1946 6

10 0

13.8 8

1948 8
1952 2

12 2

13.0 0

13 3
10 0

13,3 3

13 3
18 8

8,4 4

1956 6
1959 9

8,5 5
12,5 5

1963 3
1967 7

23 3

21,3 3

1971 1

28 8

28,1 1

1972 2

20 0

27,0 0

1977 7
1981 1

26 6

16,4 4

28 8

23,6 6

1982 2

20 0

17,1 1

1986 6

16 6

14,7 7

1989 9

25 5

18,2 2
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28
22
17

32,8
30,1
41,5

** D66 wordt hier tot de kleine partijen gerekend.
Cijferss 1918-1940: Daalder, 'De kleine politieke partijen'; 1946-1982: Lucardie,, 'Dwergen, splinters en eendagsvliegen'; 1982-1998: Caramani, Elections;
2002:: eigen berekening
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Kleinee fracties in de Tweede Kamer 1918-1940
PROTESTANTS-CHRISTELIJK K

Christelijk-SocialeChristelijk-Sociale Partij
1918-1922:11 zetel
A.R.. van de Laar 1918-1922
Christen-DemocratischeChristen-Democratische Partij
1918-1922:11 zetel
A.P.. Staalman 1918-1922
StaatkundigStaatkundig Gereformeerde Partij
1922-1940:1-33 zetels
G.H.. Kersten 1922-1940
P.. Zandt 1925-1940
C.N.. van Dis 1929-1937
HervormdeHervormde (Gereformeerde) Staatspartij
1925-1937:11 zetel
C A .. Lingbeek 1925-1932,1933-1937
B.G.. Peereboom 1932-1933
Christelijk-DemocratischeChristelijk-Democratische
1933-1940:1-22 zetels
H.S.. van Houten 1933-1940
H.. Posthuma 1937-1940

Unie

KATHOLIEK K

Roomsch-KatholiekeRoomsch-Katholieke Volkspartij /Katholiek-Democratische
1925-1929/1933-1937:11 zetel
RM.Arts s

Partij
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BELANGENPARTIJEN N

VerbondVerbond tot Democratiseering der Weermacht
1918-1922:11 zetel
W.. Wijk 1918-1922
Middenstandspartij Middenstandspartij
1918-1922:11 zetel
Abr.. Staalman 1918-1929 (vanaf 1921 namens de Vrijheidsbond)
NeutraleNeutrale Partij
1918-1922:11 zetel
H J .. ter Hall 1918-1925 (vanaf 1921 namens de Vrijheidsbond)
Plattelandersbond/NBTM-partij Plattelandersbond/NBTM-partij
1918-1937:1-22 zetels
F.. Bos 1918-1919
A.. Braat 1919-1933
R.F.. de Boer 1922-1925
C.. Vervoorn 1933-1937
MiddenpartijMiddenpartij voor Stad en Land
1929-1933:11 zetel
F.. Vos 1929-1933
EXTREEM-LINKS S

BondBond van Christen-Socialisten
1918-1922:11 zetel
J.W.. Kruyt 1918-1922
SocialistischeSocialistische Partij
1918-1922:11 zetel
H.. Kolthek 1918-1922
CommunistischeCommunistische Partij Holland/Nederland
1-44 zetels (tussen 1929 en 1931 gesplitst)
DJ.. Wijnkoop 1918-1925,1929-1940
W.. van Ravesteyn 1918-1925
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L.L.H.. de Visser 1925-1940
R.. Effendi 1933-1940
CJ.P.. Schalker 1933-1937
Revolutionair-SocialistischeRevolutionair-Socialistische Partij
1933-1937:11 zetel
H.. Sneevliet 1933-1937
EXTREEM-RECHTS S

VerbondVerbond voor Nationaal Herstel
1933-1937:11 zetel
W.M.. Westerman
Nationaal-SocialistischeNationaal-Socialistische Beweging
1937-1940:44 zetels
M.V.E.H.J.M.. de Marchant et d'Ansembourg 1937-1940
M.M.. Rost van Tonningen 1937-1940
H.. Woudenberg 1937-1940
G.. Dieters 1937-1940
LIBERAAL L

EconomischeEconomische Bond
1918-1922:: 3 zetels (vanaf 1921 Vrijheidsbond)
M.W.F.. Treub 1918-1922
W.H.. de Buisonjé 1918-1920
H.. Albeda 1918-1921
J.. Westerman 1920-1922
E.W.. Wijnaendts Francken-Dyserinck 1921-1922
LiberaleLiberale Partij
11 zetel
E.C.. van Dorp 1922-1925
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Overzichtt 'relevante' kleine politiekee partijen 1918-1940
Tweede-KamerverkiezingenTweede-KamerverkiezingenBehaaldBehaald
1918
percentage
Algemeenee Staatspartij
Algemeenn Vrijzinnige Partij-De Klerk
Bondd van Christen-Socialisten
Christen-Democratischee Partij
Christelijk-Socialee Partij
Economischee Bond
Lijstt Van der Zwaag
Middenstandspartij j
Neutralee Partij
Plattelandersbond d
Politiepartij j
Sociaal-Democratischee Partij
Socialistischee Partij (-Kolthek)
Staatkundigg Gereformeerde Partij
Verbondd tot Democratiseering der Weermacht

0,50 0
0,20 0
0,63 3
0,79 9
0,61 1
3,11 1
0,20 0
0,94 4
0,53 3
0,68 8
0,46 6
2,31 1
0,67 7
0,39 9
0,81 1

Tweede-KamerverkiezingenTweede-KamerverkiezingenBehaaldBehaald
1922
percentage
Algemeenee Nedederlandsche Vrouwen-Organisatie
Christen-Democratischee Partij
Christelijk-Socialee Partij
Christelijkee Volkspartij
Comitéé voor de Verkiezing van Onafhankelijke Kamerleden
Communistischee Partij Holland
Democratischee Partij
Grondpartij j
Hervormdee (Gereformeerde) Staatspartij
Kiesvereenigingg Vrijdenkers naar het Parlement
Kunstenaarspartij j
Liberalee Partij
Lijstt Arts

0,20 0
0,70 0
0,67 7
0,10 0
0,52 2
1,83 3
0,31 1
0,10 0
0,70 0
0,04 4
0,12 2
0,62* *
0,54 4
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Lijstt Van der Zwaag
Nationalee Bond voor Bezuiniging
Nederlandschee Bond van Belastingbetalers
Neutraall Blok aller Middenstanders
Nieuwee Katholieke Partij
Plattelandersbondd
Plattelandspartijj
Rapaillee Partij
Socialistischee Partij
Staatkundigg Gereformeerde Partij
Staatspartijj voor Volkswelvaart

0,13
0,28
0,36
0,22
0,46
1>56
0,36
0,39
0,42
0,91
0,33

*Lijstverbindingg met Staatspartij voor Volkswelvaart en Lijst Braam
Tweede-KamerverkiezingenTweede-Kamerverkiezingen 1925
Christelijk-Democratischee Federatie
Communistischee Partij Holland
Democratischee Partij
Grondpartijj
Hervormdee (Gereformeerde) Staatspartij
Kiesvereenigingg Vrijdenkers naar het parlement
Nationalee Bond voor Bezuiniging
Nederlandschee Middenstandspartij
Plattelandersbondd
Plattelandersbond-Dee Boer
Protestantschee Volkspartij
Rapaillepartijj
Revolutionairr Arbeiderscomité
Roomsch-Katholiekee Volkspartij
Socialistischee Partij
Staatkundigg Gereformeerde Partij
Vaderlandschh Verbond
Verbondd van Actualisten

0,45
1,12
0,36
0,10
0,98
0,12
0,15
0,75
1>42
0,61
0,51
0,15
0,41
1.30
0,27
2,03
0,41
0,07

BIJLAGEN N

229 9

Tweede-KamerverkiezingenTweede-Kamerverkiezingen 1929
Anti-Stemdwangpartijj
Christelijk-Democratischee Unie
Communistischee Partij Holland
Communistischee Partij Holland-Wijnkoop
Democratischee Partij
Federatieff Verband
Hervormdee (Gereformeerde) Staatspartij
Kleinee Winkeliers en Middenstanders
Middenpartijj voor Stad en Land
Nationalee Boerenbond
Plattelandersbondd
Revolutionair-Socialistischee Partij
Roomsch-Katholiekee Volkspartij
Staatkundigg Gereformeerde Partij
Verbondd van Nationalisten

Beh
0,03
0,38
1,11
0,88
0,27
0,52
1,03
0,13
1,18
0,12
1,03
0,65
0,70
2,27
0,11

Tweede-KamerverkiezingenTweede-Kamerverkiezingen 1933

Beh

Algemeenn Democratische Unie
Algemeenee Nederlandsche Fascistenbond
Christelijk-Democratischee Unie
Communistischee Partij Holland
Hervormdee (Gereformeerde) Staatspartij
Katholiek-Democratischee Bond
Nationaall Verbond voor Plicht, Orde, Recht

0,39
0,46
1,03
3,18
0,91
0,74
0,30

NBTM-partijj

1,28

Onafhankelijkee Socialistische Partij
Rechtt en Vrijheid
Revolutionair-Socialistischee Partij
Roomsch-Katholiekee Volkspartij
Roomsch-Katholiekee Arbeiderspartij
Staatkundigg Gereformeerde Partij
Verbondd van Nationalisten
Verbondd voor Nationaal Herstel

0,74
0,11
0,65
0,70
0,17
2,51
0,17
0,81
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Tweede-KamerverkiezingenTweede-Kamerverkiezingen 1937
Actiee Bouwman
Algemeenn Belang
Christelijk-Democratischee Unie
Communistischee Partij van Nederland
Hervormdee (Gereformeerde) Staatspartij
Katholiek-Democratischee Partij
Nationaal-Socialistischee Beweging
Nationaal-Socialistischee Nederlandsche Arbeiderspartij

0,57
0,24
2,28
3,65
0,66
0,74
4,20
0,03

NBTM-partijj

0,10

Revolutionair-Socialistischee Arbeiderspartij
Staatkundigg Gereformeerde Partij
Verbondd voor Nationaal Herstel
Zwartt Front

0,88
2,11
0,17
0,22
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Overzichtt <dwergpartijen> 1918-1940
Tweede-KamerverkiezingenTweede-Kamerverkiezingen 1918
AantalAantal stemmen
Amsterdamschee Brandweer en Poütiepartij
Groepp Braam
Groepp Kuiper
Groepp Stoffel
Nationalee Bond van Protestantsche Kiezers
Neutralee en Koloniale Bond
Unionisten-Liga a
Volkspartij j

417 7
189 9
560 0
235 5
378 8
237 7
301 1
236 6

Tweede-KamerverkiezingenTweede-Kamerverkiezingen 1922
AantalAantal stemmen
Groepp Braam
Huiseigenarenpartij j
Kiesvereenigingg Aller Belang
Kleinee Middenstandspartij
Landelijkee Partij Pensioenbelangen
Lijstt Bleeker
Lijstt Brinkman
Lijstt Busch
Lijstt Coppenolle
Lijstt Van Groenendael
Lijstt De Ruyter
Lijstt Schouten
Lijstt Van der Werf
Lijstt Verwey
Patricièrsbond d
Revolutionairee Partij
Vaderlandschee Partij
Vrijee Middenstandspartij

187 7
1642 2
741 1
544 4
588 8
548 8
166 6
67 7
1061 1
1902 2
194 4
89 9
544 4
623 3
3495 5
142 2
354 4
578 8
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AantalAantal stemmen
Tweede-KamerverkiezingenTweede-Kamerverkiezingen 1925
Landbouwpartij j
Nieuwee Nationale Partij
Pensioenactie e
Premievrijj Staatspensioen
Rentetrekkers s
Sportpartij j
Vrijee Christenpartij
Wildee Partij

1150 0
757 7
1945 5
556 6
206 6
4402 2
134 4
292 2

AantalAantal stemmen
Tweede-KamerverkiezingenTweede-Kamerverkiezingen 1929
Algemeenn Belang
Algemenee Welvaartspartij
Christelijkee Arbeiderspartij
Hoofd-- en Handarbeiders
Internationalee Volkspartij
Invalidenpartij j
Lijstt Van Nunen
Lijstt Siedenburg
Lijstt Verwey
Neutralee Volkspartij
Roomsch-Katholiekee Boerenpartij
Sociaal-Economischee Volkspartij
Volkspartij j
Vrijzinnigee Christenpartij

417 7
2256 6
1724 4
845 5
98 8
715 5
1133 3
314 4
626 6
342 2
3369 9
940 0
236 6
103 3

AantalAantal stemmen
Tweede-KamerverkiezingenTweede-Kamerverkiezingen 1933
Algemeenee Arbeidersbond
Algemeenee Huurdersbond
Arbeidersbelangen n
Anti-Crisispartij j
Bondd van Belastingbetalers
Centraall Democratische Arbeiderspartij
Handeldrijvendee Middenstand
Lijstt Bongers
Lijstt Eijking
Lijstt Engels

97 7
294 4
551 1
197 7
940 0
182 2
1123 3
473 3
1180 0
725 5
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Lijstt Groothuis
Lijstt Jacobs
Lijstt Triesscheijn
Lijstt De Wit
Lijstt Wolswinkel
Limburgschee Federatie
Marktkooplieden n
Nationaall Socialistische Partij
Nationalee Werkliedenpartij
Nederlandschee Christelijke Arbeiderspartij
Nederlandschee Fascisten Unie
Nieuwee Socialistische Partij
Opbouww en Verbroedering
Onafhankelijkee Zakenlui
Oranjefascisten n
Proletarischee Groep
R.K.. Bouwvakarbeiders
Universeelee Partij
Volkswelvaartspartij j
Voorr Algemeen Welzijn
Zuiderzeepartij j

90 0
1629 9
193 3
510 0
3030 0
6358 8
3184 4
2127 7
227 7
6787 7
1771 1
746 6
142 2
2422 2
261 1
185 5
1330 0
237 7
892 2
517 7
338 8

BIJLAGEE VI

Kleinee politieke partijen 1945-1967
Tweede-KamerverkiezingenTweede-KamerverkiezingenBehaaldBehaald
1946
percentage
Communistischee Partij van Nederland
Groepp Lopes Rodrigues
Nederlandsee Bellamypartij
Protestantsee Unie
Staatkundigg Gereformeerde Partij

10,60 0
0,15 5
0,23 3
0,60 0
2,14 4

Tweede-KamerverkiezingenTweede-KamerverkiezingenBehaaldBehaald
1948
percentage
Communistischee Partij van Nederland
Katholiekee Nationale Partij /Lijst Welter
Middenstandspartij j
Onafhankelijkee Nationale Groep
Oudee SDAP/Vooruitstrevende Partij voordee Wereldregering
Revolutionairr Communistische Partij
Staatkundigg Gereformeerde Partij

7,70 0
1,26 6
0,83 3
0,45 5
0,31
0,03 3
2,37 7

Tweede-KamerverkiezingenTweede-KamerverkiezingenBehaaldBehaald
1952
percentage
Communistischee Partij van Nederland
Gereformeerdd Politiek Verbond
Jongg Conservatief Verbond
Katholiekee Nationale Partij
Middenstandspartij j
Partijj Vrijheid, Recht en Welvaart
Socialistischee Unie
Staatkundigg Gereformeerde Partij

6,20 0
0,67 7
0,32 2
2,71 1
0,47 7
0,35 5
0,47 7
2,42 2
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percentage
Tweede-KamerverkiezingenTweede-KamerverkiezingenBehaaldBehaald
1956
Communistischee Partij van Nederland
Gereformeerdd Politiek Verbond
Nationalee Unie
Nederlandsee Oppositie Unie
Staatkundigg Gereformeerde Partij

4,75 5
0,67 7
0,50 0
0,63 3
2,26 6

percentage
Tweede-KamerverkiezingenTweede-KamerverkiezingenBehaaldBehaald
1959
Boerenpartij j
Brug-groep p
Christelijkk Nationale Volkspartij
Communistischee Partij van Nederland
Gereformeerdd Politiek Verbond
Pacifistischh Socialistische Partij
Staatkundigg Gereformeerde Partij

0,59 9
0,58 8
0,02 2
2,40 0
0,67 7
1,84 4
2,16 6

percentage
Tweede-KamerverkiezingenTweede-KamerverkiezingenBehaaldBehaald
1963
Boerenpartij j
Christelijkk Nationale Volkspartij
Communistischee Partij van Nederland
Gereformeerdd Politiek Verbond
Liberalee Staatspartij
Liberalee Unie /Veilig Verkeer
Lijstt Grol
Nieuwee Democratische Partij
Pacifistischh Socialistische Partij
Partijj Economisch Appèl
Staatkundigg Gereformeerde Partij
Volksreferendum m

2,12 2
0,03 3
2,80 0
0,74 4
0,36 6
0,34 4
0,01 1
0,21 1
3,03 3
0,60 0
2,30 0
0,01 1

percentage
Tweede-KamerverkiezingenTweede-KamerverkiezingenBehaaldBehaald
1967
Alarm m
Boerenpartij j
Christenn Democraten Unie
Communistischee Partij van Nederland
Democraten'66 6

0,05 5
4,77 7
0,66 6
3,60 0
4,48 8

BIJLAGEN N

Gereformeerdd Politiek Verbond
Landsbelangen n
Liberalee Volkspartij
Lijstt Germaux
Lijstt Voogd
Lijstt Rodermond
Lijstt Machiela
Nationalee Unie
Noodraad d
Pacifistischh Socialistische Partij
Partijj van het Recht
Partijj voor Ongehuwden
Staatkundigg Gereformeerde Partij

237 7
0,86 6
0,26 6
0,16 6
0,01 1
0,07 7
0,01 1
0,02 2
0,01 1
0,66 6
2,87 7
0,01 1
0,63 3
2,00 0

Noten n
GebruikteGebruikte afkortingen
Algemeenn Rijksarchief
BijdragenBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden Nederlanden
Cl l
Centralee Inlichtingendienst
DNPP P
Documentatiecentrumm Nederlandse Politieke Partijen
HTK HTK
HandelingenHandelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
IIAV V
Internationaall Instituut en Archief voor de Vrouwenbeweging g
IISG G
Internationaall Instituut voor Sociale Geschiedenis
JaarboekJaarboek DNPPJaarboekJaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen Partijen
JaarboekJaarboek KDC JaarboekJaarboek Katholiek Documentatiecentrum
NIOD D
Nederlandss Instituut voor Oorlogsdocumentatie
TvG TvG
TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
ARA A

BMGN BMGN

Inleiding Inleiding
ïï Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek
(Haarlemm 1988) zevende druk, 150-161; J. Niezingh, 'De kleine partij - enkele hypothesen',, Sociologische gids 10 (1963), 264-272; Hans Daalder, 'De kleine politieke
partijenn - een voorlopige inventarisatie', Acta politica (1965), 172-193. Verwezen
kann ook worden naar enige publicaties van Paul Lucardie over kleine partijen
inn de meer recente periode: A.P.M. Lucardie, 'Dwergen, splinters en eendagsvliegen.. Een nieuwe poging tot inventarisatie van partijen aan de rand van het
Nederlandsee partijenstelsel', Jaarboek DNPP (1985), 68-93, en A.P.M. Lucardie,
'Profeet,, geweten en volkstribuun: de betekenis van mini-fracties', Namens, jrg 1
afl.. 8,447-450.
22 Over de SGP vooral: W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948.
EenEen bibliocratisch ideaal (Houten 1990); over de CPN onder andere: Ger Verrips,, Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991 (Amsterdamm 1995)> en Gerrit Voerman, De meridiaan van Moskou. De CPN en de
CommunistischeCommunistische Internationale, 1919-1930 (Amsterdam/Antwerpen 2001).
'foute'' partijen onder meer: J. van Donselaar, Fout na de oorlog. Fascistische
enen racistische organisaties in Nederland 1950—1990 (Amsterdam 1991), en A.A.
dee Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de
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daarindaarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen
(Utrechtt 1982).
33 Zie voor de Tegenpartij de elpee van Koot en Bie, Op hun pik getrapt, Simpelpee
(1980).. Ironische journalistiek onder andere: Louis Sinner, De wortels van de
NederlandseNederlandse politiek. De 42 politieke partijen sinds 1848 (Amsterdam 1973), 1
219,, en Henk J. Meier, Politiek zakboek (Amsterdam 1967).
44 Over de disfunctionaliteit van kleine partijen: o.a. J. Niezingh, 'De kleine partij';
H.. Daalder, 'The Netherlands: Opposition in a segmented society'; Robert
A.. Dahl, Political Oppositions in Western Democracies (New Haven 1966). Zie
ookk G. Sartori, Parties and party systems. A framework for analysis (Cambridge
1976),, met name 121-125 en 304-315.
55 De Jonge, Crisis en critiek.
66 Zie behalve De Jonge onder meer: Johannes Houwink ten Cate, 'De mannen
vanvan de daad'en Duitsland 1919-1939. Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse
buitenlandsebuitenlandse politiek (Den Haag 1995), 212-220; Remieg Aerts, Herman de Liag
Böhl,, Piet de Rooy en Henk te Velde, Land van kleine gebaren. Een politieke
geschiedenisgeschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen i999)> 179-262 en H.W.
derr Dunk, 'De partijen en de parlementaire democratie in het interbellum',
in:: R.A. Koole (red.), Het belang van politieke partijen (Groningen 1984), 4161. .
77 H.W. von der Dunk, 'Conservatisme in vooroorlogs Nederland', BMGN 90 (1975) >
15-37,, aldaar 16.
88 Zie over de historiografie van het interbellum o.a. Hans Righart, 'Nederland in
hett interbellum. Voorspel, tussenspel of gezichtsbedrog?', Spiegel Historiael (1991)
26,, 370-375; W. ten Have, 'De geschiedschrijving over crisis en verzuiling', in:
W.W.. Mijnhardt (red.), Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds
194$194$ (Utrecht/Antwerpen 1983), 256-288, en Frank van Vree, De Nederlandse
perspers en Duitsland 1930-1940. Een studie over de vorming van de publieke opinie
(Groningenn 1989), 12-23.
99 Over de problemen rondom het begrip verzuiling o.a. Hans Blom, 'Vernietigende
krachtenn en nieuwe vergezichten. Het onderzoeksproject verzuiling op locaal
niveauu geëvalueerd', in: J.C.H. Blom en J. Talsma (red.), De verzuiling voorbij.
Godsdienst,Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam 2000), 2
236;; Ruud Koole, Politieke partijen in Nederland. Ontstaan en ontwikkelingvan
partijenpartijen en partijenstelsel (Utrecht 1995), 31-38, en Piet de Rooy, 'Zes studies over
verzuiling',, BMGN 110 (1995), 380-392.
100 Zie hierover o.a. Wichertten Have, DeNederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing
enen confrontatie in bezettingstijd 1940-1941 (Amsterdam 1999)» met name 19-74111 Koole, Politieke partijen in Nederland, 18.
122 Zie bijvoorbeeld de studies van Stephen Fisher, The minor parties in the Federal
RepublicRepublic of Germany. Toward a comparative theory of minor parties (Den Haag
1974),, met name 1-11,152-180; Hannah Herzog, 'Minor parties. The relevancy
perspective',, Comparative politics 9 (1986-1987), 317-329, en F. Miiller-Rommel
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enn Geoffrey Pridham (red.), Small parties in western Europe. Comparative and
internationalinternational analysis (Londen 1991).
133 Hans Righart, 'Politieke geschiedenis en politieke cultuur', in: Hans Righart
(red.),, De zachte kant van de politiek (Den Haag 1990), 11-26; Henk te Velde,
'Politiekee cultuur en politieke geschiedenis', Groniek (1997), 137,391-401, en Piet
dee Rooy, 'Politieke cultuur en na-ijlende aanhankelijkheid', Openbaar Bestuur 12
(2000),, 2-5. Over het gebruik van het concept politieke cultuur met betrekking
tott kleine politieke partijen zie o.a. Hannah Herzog, 'Minor parties' Kleine
politiekee partijen vormen volgens haar 'a measuring rod in designating the
boundariess of a political culture', 320.
144 De Vrijheid 5-4-1922.
155 Het Volk 18-5-1929. Onder meer ook overgenomen door De Maasbode 20-5-1929.
166 Zie voor de genoemde partijen de databank. Het aantal stemmen op dergelijke
partijtjess was bij elkaar opgeteld opmerkelijk stabiel en varieerde tussen de 0,2
tott 0,4% van het totaal.
177 Een volledig overzicht van de 'relevante partijen' is te vinden in de bijlagen.
188 Daalder, 'De kleine politieke partijen'.
199 Zie o.a. de toepassing en bijstelling van de begrippen door Lucardie. Lucardie,
'Dwergen,, splinters en eendagsvliegen'.
200 Zie hiervoor: Ido de Haan en Henk te Velde, 'Vormen van politiek. Veranderingen
vann de openbaarheid in Nederland 1848-1900', BMGN, 111 (1996); 167-200; Remieg
Aertss e.a., Land van kleine gebaren, met name 7-10, en Piet de Rooy, Republiek van
rivaliteiten.rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (Amsterdam 2002). Vergelijkbare invalshoeken
zijnn te vinden in DJ. Elzinga, De politieke partij en het constitutionele recht
(Nijmegenn 1982) 4-22, en Maurice Duverger, Political parties (Cambridge 1976).
211 De categorie van de revolutionaire partij is geïnspireerd op Duverger, Political
parties^parties^ met name 1-124. Belangenpartijen zijn voor zover bekend nog niet als
apartee categorie behandeld.
222 Over de SG P en CPN de in noot 2 genoemde werken. Over de CDU: H.J. Langeveld,
ProtestantsProtestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946 (Den
Haagg 1988).
233 Dit euvel blijkt onder meer in Muller-Rommel en Pridham, Small parties in
westernwestern Europe.
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ii Righart, 'Nederland in het interbellum', 372.
22 Aerts e.a., Land van kleine gebaren, 127-183; E.H. Kossmann, De lage landen 17801940.1940. Anderhalve eeuw Nederland en België, tweede druk (Amsterdam/Brussel
1975)»» met name 227-268,310-115, 331-350; De Rooy, Republiek van rivaliteiten,
77-168,, en Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland.
SchaalvergrotingenSchaalvergrotingen integratie sinds 1800 (Nijmegen 1980).
33 De uitdrukking is van Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen (Amsterdam/Leidenn 1967) dl 1,316-346.
44 Hierover o.a. De Haan en Te Velde, 'Vormen van politiek'; Kossmann, Lage landen,den, 145-161,186-225; Henk te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme
enen nationalisme 1870-1918 (Den Haag 1992); Remieg Aerts, De letterheren. Liberale
cultuurcultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997), 316-357;
specifiekk over de verkiezingen in deze tijd: Ron de Jong, Van standspolitiek naar
partijloyaliteit.partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer 1848-1887 (Hilversum
55 Het betreft hier de discussie in hoeverre de ARP herkerstening van de hele
natiee dan wel emancipatie van het eigen volksdeel nastreefde. De Bruijn en
Zwartt neigen naar het eerste, Te Velde legt meer nadruk op het tweede. J.
dee Bruijn, 'Partij of beginsel? De antirevolutionaire en christelijk-historische
richtingg in de Nederlandse politiek', in: J. de Bruijn (red.), Een land nog niet
inin kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in
dede jaren 1880-1940 (Amsterdam 1987), 27-69, aldaar 31; R.S. Zwart, 'Gods wil
inin Nederland'. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980)
(Kampenn 1996), 110. Henk te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek
vanvan Thorbecke tot Den Uyl (Amsterdam 2002), 59.
66 Over de opkomst van de ARP o.a. De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 86-92; De
Haann en Te Velde, 'Vormen van politiek'; Peter van Rooden, Religieuze regimes.
OverOver godsdienst en maatschappij in Nederland 1570-1990 (Amsterdam 1996), 169199;; George Harinck, Roel Kuiper en Peter Bak (red.), De Antirevolutionaire Partij
1829-18801829-1880 (Hilversum 2001), met name de artikelen van A. van Deursen, 11-52
enn Rienk Janssens, 53-72 en 73-92.. Ook: Zwart, 'Gods wil in Nederland', 95-109.
77 Over de opkomst van de SDB en SDAP: Dennis Bos, Waarachtige volksvrienden.
DeDe vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894 (Amsterdam 2001); De
Rooy,, Republiek van rivaliteiten, 113-145.
88 J.A. Bornewasser, Katholieke Volkspartij. Deel 1. Herkomst en groei (Nijmegen
1995)»» en Ron de Jong, 'Katholieken en verkiezingen. Oude en nieuwe vormen
vann politiek', Groniek 1997,37,433-442.
99 Over liberale partijvorming o.a. G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland 187219011901 (Den Haag 1980). Meer in het bijzonder over de Bond van Vrije Liberalen:
Patrickk van Schie, 'Nuchtere persoonlijkheden schuchter verenigd. Schets van
dee Bond van Vrije Liberalen (1906-1921)', Jaarboek DNPP (1997), 91-117.
100 Over de Katholiek Democratische Volkspartij: Jos van Meeuwen, Lijden aan een-
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heid.heid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht (1897-1929) (Hilversum
1998),, 105-109.
111 Over het ontstaan van de CHU: Koole, Politieke partijen* 113-116, en H. van
Spanning,, 'Van vrij-antirevolutionairen naar Christelijk-Historische Unie'. Georgee Harinck, Roel Kuiper en Peter Bak, De Antirevolutionaire Partij 1829-1880
(Hilversumm 2001), 113-122.
122 Geciteerd bij J. de Bruijn, 'Partij of beginsel?', 48. Zie over de CDP ook HJ. Langeveld,, Protestants en progressief, 10-15, en H.G. Ouwerkerk, Het optreden van
AndriesPopkeAndriesPopke Staalman binnen de Anti-Revolutionaire Partij 1858-1905 (ongepu
bliceerdee doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden 1965); aanwezig op het IISG.
133 Uitspraken van Troelstra geciteerd uit: Frits Boterman en Piet de Rooy, Op de
grensgrens van twee culturen. Nederland en Duitsland in het Pin de Siècle (Amsterdam
1999)»» 37144 Geciteerd bij Langeveld, Protestants en progressief, 17. Uitvoeriger over de Bond
vann Christen-Socialisten: Daan van der Zee, Een tijdsverschijnsel De voormalige
BondBond van Christen-Socialisten (Den Haag 1966); Herman Noordegraaf en Rokus
Verwoerd,, Anke van der Vlies. Een bliksems wijf (Aalsmeer 1987); Herman Noordegraaf,, Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-sociahsme van Bart de
LigtLigt (Baarn 1994)» i8i-337155 H. Buiting, Richtingen- en partijstrijd in de SDAP: het ontstaan van de SociaalDemocratischeDemocratische Partij in Nederland (SDP) (Amsterdam 1989). Elsbeth Etty, Liefd
isis heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952 (Amsterdam 1997)» 177243,, en Herman de Liagre Böhl, Metal mijn bloed heb ik voor Ugeleefd. Herman
GorterGorter 1864-1927 (Amsterdam 1996), 215-305.
166 Uitslagen kleine partijen voor 1917:*
19011
1905
1909
1913
1917
Actiee tegen de Aanhangige
Grondwetsherzieningt t
Bondd van Christen-Socialisten
Christen-Democratischee Partij
Christelijk-Socialee Partijt
Katholiek-Democratischee
omoo
Volkspartij j
Nationalee Bond van Protestantse
Kiezers** *
Sociaal-Democratischee Partij
-

-

-

ca 2500 013000

-

?
4120
-

-

-

ca 1200
014500
-

-

-

015300

-

-

542

1340

17288

-

** Door het districtenstelsel zijn de gegevens met betrekking tot kleine partijen
voorr 1917 moeilijk te achterhalen. Waarschijnlijk zijn de hier gepresenteerde
uitslagenn dan ook onvolledig.
tt Over de ATAG zie hoofdstuk 2.
%% Over de CSP zie de databank.
*** Over de Nationale Bond van Protestantse Kiezers zie de databank.
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Eenn andere kleine partij in deze periode was de Nationaal-Historische Partij
(1909-1912),, volgens Van Raak de laatste werkelijk conservatieve partij in Nederland.. De partij heeft zover bekend niet aan verkiezingen deelgenomen. Zie
Ronaldd van Raak, In naam van het volmaakte. Conservatisme in Nederland in de
negentiendenegentiende eeuw (Amsterdam 2001), 187-188.
177 J.T. Minderaa, 'Pacificatie en democratisering in Nederland rond 1918', in: R.A.
Koolee (red.), Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op
dede Nederlandse politieke partijen (Houten 1989), 49-65.
188 Over de nadelen van het districtenstelsel: H.H. Zwager, De motivering van het
algemeenalgemeen kiesrecht in Europa (Utrecht 1981), 188-194, en J.ThJ. van den Berg
'Dee evenredige vertegenwoordiging in Nederland', TvG 92 (1979), 452-472. Veel
gegevenss in deze paragraaf dank ik aan Jasper Loots, die aan de Katholieke
Universiteitt Nijmegen een proefschrift voorbereidt over de invoering van de
evenredigee vertegenwoordiging en haar gevolgen in Nederland.
199 Over de spiegelmetafoor: Aerts e.a., Land van kleine gebaren, 138,171,
200 Zie Henk de Smaele, 'Politiek als hanengevecht of cerebraal systeem. Ideeën
overr politieke representatie en de invoering van de evenredige vertegenwoordigingg in België (1899)', BMGN 114 (1999), 328-357. Frank Ankersmit, Macht door
representatie.representatie. Exploraties ui. Politieke filosofie (Kampen/ Kapellen 1997).
211 Hierover vooral Van den Berg, 'Evenredige vertegenwoordiging' Belangrijk in
ditt verband zijn volgens Van den Berg ook de ervaringen in België met de daar
inn 1899 ingevoerde evenredige vertegenwoordiging.
222 Invloedrijk was vooral Ernst Cahn, Das Verhaltniswahlsystem in den modernen
Kulturstaaten:Kulturstaaten: eine staatsrechtlich-politische Ahhandlung (Berlijn 1909).
naastt werd dikwijls verwezen naar de bekende analyse over de oligarchisering
vann partijorganisaties door M Ostrogorski, La democratie et Vorganisation des
partispartis politiques (Parijs 1903).
233 C.K. Elout, Onze politieke partijen (Amsterdam 1909). Amendement Drion in:
G.W.. Kan (uitg.), Herziening der Grondwet. Deel u (Den Haag 1917), 80 en
1156-1200. .

244 Daalder, 'De kleine politieke partijen', en C.J. Verplancke, 'Kleine partijen en de
kiesdeler',, A.R. Staatkunde 33 (1963), 86-102.
255 Bijvoorbeeld Hans Daalder, 'Extreme proportional representation. The Dutch
experience',, in: S.E. Finer (red.), Adversary politics and electoral reform (Londen
1975),, 223-248.
266 Zo werd in voorspellingen over de verkiezingsuitslag van 1918 geen rekening
gehoudenn met de komst van nieuwe partijen. Zie bijvoorbeeld de voorspellingen
vann J.C. Ramaer in: H. van der Wusten, 'Stilte na de storm. De eerste fase in
dee ontwikkeling van de partijpolitieke verhoudingen onder algemeen kiesrecht
inn Nederland 1918-1929', in: WJ.van den Bremen en P.H. Pellenberg (red.), Het
geografischgeografisch plechtanker. Eenheid in verscheidenheid. Liber amoricum voor
TamsmaTamsma (Amsterdam 1987), 176-187.
277 Hierover J.J. de Jong, Politieke organisatie in West-Europa na 1800 (Den Haag
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1951)»» 325~397> en Jasper Loots, 'Naar een gedecentraliseerd stelsel van evenredige
vertegenwoordiging',, Openbaar bestuur 12 (2000), 13-16.

246 6

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

HoofdstukHoofdstuk 2

ii Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 245.
22 Over de Economische Bond is tot dusver geen afzonderlijke studie verschenen.
Dee lotgevallen van de partij komen kort aan bod in: G.Voerman, 'Liberalen
opp een tweesprong: Liberale Unie, Vrijzinnig-Democratische Bond en Bond
vann Vrije Liberalen aan het begin van deze eeuw (1901-1921)', Jaarboek DNPP
1988,102-130,, en Aug. Mesritz, De Economische Bond. Onze politieke partijen
beschrevenbeschreven door hare eigen vertegenwoordigers 9 (Baarn 1918).
33 Hierover o.a. Aerts e.a., Land van kleine gebaren, 187-191, en Houwink ten Cate,
'De'De mannen van de daad' en Duitsland, 23-32.
44 Een van de sterkste critici was J.A. van Hamel, commentator in De Groene
Amsterdammer,Amsterdammer, die vooral 'de geest van verslapping en besluitelooshei
hett kabinet hekelde. De Groene Amsterdammer 17-11-1917. Zie ook zijn artikel
inn De Groene Amsterdammer van 3-11-1917 over 'de politieke labberkoelte in
Nederland'. .
55 Citaat uit De Telegraaf van 1-11-1917. Zie ook het stuk over de Economische Bond
vann 22-11-1917 en De Nieuwe Courant van 4-11-1917. C.K. Elout schreef over de
sfeerr in de oorlogsjaren: "t Geloof in elkanders eerzaamheid [...] is in ons volk
voorr langen tijd, misschien voor goed, verwoest. Dat is het psychisch aandeel in
dee offers van den wereldstrijd.' C.K. Elout, 'De Nederlandsche Oorlogspsyche',
in:: C. Broekema, Nederland in oorlogstijd. De geschiedenis van Nederland en
NederlandschNederlandsch Indië tijdens den oorlog van 1914-1919, voor zoover zij m
oorlogoorlog verband houdt. (Amsterdam 1920), 363-366.
66 Over de ATAG: Samuel van Houten, Waarom de voorstellen tot Grondwetsherzieningziening onaannemelijk zijn (z.pl. 1917), en de notities van H.P. Marchant voor
eenn 'parlementaire geschiedenis van Nederland' (manuscript) 10-20. Collectie
H.P.. Marchant mappen 477-478 ARA. De Vrijzinnig Democraat 16-6-1917 gaat in
opp de organisatie van de ATAG.

77 Over het incident-Nierstrasz vooral De Jonge, Crisis en critiek, 41-45.
88 B. Nierstrasz, Niet geëindigd. Beschouwingen over de verhouding tusschen volk,
volksvertegenwoordigingenvolksvertegenwoordigingen regeering, naar aanleiding van h
(Amsterdamm 1917), 10.
99 Zie hierover ook Te Velde, Stijlen van leiderschap, 112-115.
100 Oproep aan eensdenkenden. Economische Bond (z.pl. 1917). Ook afgedrukt in NRC
enen Algemeen Handelsblad 30-10-1917.
111 Dergelijke oproepen kwamen er onder andere ook van de Algemeene Staatspartij,, de Unionisten-Liga, Van Houtens verkiezingscomité Vrijheid en Recht en het
Algemeenn Democratisch Verbond. Zie hierover het Repertorium kleine politieke
partijenpartijen 1918-1967 lemmata Algemeene Staatspartij, Unionisten-Liga en Liberale
Partij. .
122 Over Treub o.a. P. de Rooy, 'M.W.F. Treub', in: G. van der List en P.G.C, van
Schiee (red.), Van Thorbecke tot Telders. Hoofdpersonen uit de geschiedenis van
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hethet Nederlandse liberalisme vóór 1940 (Assen/Maastricht 1993), 76-86; N.E.H.
vann Esveld, Treub. Over de drempel der nieuwe samenleving (Assen 1958), en
L.S.. Nouwen, Willem Treub. Een remarkabel man (Deventer 1971).
133 Geciteerd uit 'In memoriam M.W.F. Treub', Algemeen Handelsblad 26-7-1930.
144 Brief van C. de Vries aan R.A. van Sandick uit 1916. Exacte datum onbekend. In
collectiee G. Taal, DNPP.
155 Over Treubs ministerschap: Van Esveld, Over de drempel, 128-146, en Houwink
tenn Cate, 'De mannen van de daad' en Duitsland, 23-32.
166 'Economische Bond. Beginselverklaring', in: Parlement en Kiezer (1919-1920),
85-86. .
177 Mesritz, De Economische Bond. Zie ook de brochures van de Economische Bond:
RedeRede van Mr M.W.E Treub, uitgesproken in de constitueerende vergadering van
denden Economischen Bond op 15 December 1917 (Den Haag 1917); Wederopbouw.
RedeRede uitgesproken in de Algemeene Vergadering van den Economischen Bond,
gehoudengehouden te Utrecht 6 Mei 1918 ( z.pl. 1918). Zie ook de verzameling pamfletten
enn manifesten in: Bibliotheekcollectie. Doos politieke partijen alfabetisch A t/ m
G.. Gemeentearchief Rotterdam.
188 Cijfer komt uit Wederopbouw.
199 Het Vaderland 24-6-1918. Verslagen van andere verkiezingsbijeenkomsten onder
anderee in Algemeen Handelsblad 6-5-1918, 23-5-1918 en 2-7-1918, De Telegraaf
27-6-19188 en 1-7-1918 en Het Vaderland 17-6-1918. Zie ook de 'Aantekeningen
betreffendee de Economische Bond' in de Collectie Marchant map 359 ARA.
200 De bond behaalde de hoogste percentages in de kieskringen Haarlem (7.6%),
Amsterdamm (6,9%) en Den Haag (6,8%). Slechte uitslagen waren er in de
kieskringenn Tilburg (1,0%), Den Bosch (1,1%), Limburg (1,53%)» Dordrecht
(1,6%),, Friesland (1,5%) en Drenthe (1,9%).
211 Zie o.a. NRC 2-7-1918, Algemeen Handelsblad 30-10-1917, De Telegraaf 1-11-1917 en
22-11-1917. .

222 Zie o.a. De Maasbode 31-10-1917 en 21-11-1917, De Nederlander 21-11-1917, Het
VaderlandVaderland 13-11-1917 en De Groene Amsterdammer 26-6-1918.
233 Marchant zei dit in een debat in de Tweede Kamer op 21-11-1917. Zie ook de
opmerkingenn van SDAP-leider Troelstra, de vrije liberaal H.C. Dresselhuys en
RKSP-leiderr W.H. Nolens over de Economische Bond, HTK 1917/1918,408-444.
244 M.W.F. Treub, Herinneringen en overpeinzingen (Haarlem 1931), 369-379. Over
dee neutrale fractie o.a. ook: Koen Vossen, 'Een revuekoning in de "polletiek" De
politiekee carrière van Henri ter Hall', Politieke Opsteüen 18 (1998), 19-32.
255 Het verval van de Economische Bond bÜjkt onder meer uit M.W.F. Treub, Sluit
dede gelederen! Rede uitgesproken in de Algemeene Vergadering van den Economischenschen Bond, gehouden te Arnhem, 10 Juli 1920 (z.pl. 1920). Zie hierover ook de
correspondentiee van E.W. Wijnaendts Francken-Dyserinck met Lizzy van Dorp
(voorall brief van 30-5-1930). Collectie Esther Weimoed Wijnaendts FranckenDyserinckk map 49 iiAv. Vgl. ook de brief van De Voogt aan F.J.W. Drion van
10-7-1920.. Collectie Dresselhuys, map 14 DNPP. Een meer algemeen overzicht
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overr het verval van de Economische Bond is af te leiden uit de partijberichten in
partijbladd De Loods 1918-1921.
266 Met 22148 stemmen (1,6%) behaalde ze in totaal elf zetels, waarvan zeven in de
provinciess Noord- en Zuid-Holland.
277 M.W.F. Treub, Sluit de gelederen! Zie over het fusieproces: G. Voerman, 'Liberalen
opp een tweesprong', 102-130.
288 M.W.F. Treub, 'Vooruitzichten*, Vragen des Tijds jrg 52, okt. 1925-mrt 1926, 247254. .
299 Als uitzonderingen kunnen genoemd worden L. de Groot, Johanna Westerman
enn E.W. Wijnaendts Francken-Dyserinck, die korte tijd in het hoofdbestuur van
dee partij zitting hadden.
300 Zie over deze partijen het Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
311 Zo zagen Kernkamp en Wijnaendts Francken-Dyserinck hun steun aan de partijj in eerste plaats als steun aan Treub. Zie brief G.W. Kernkamp aan E.A. van
Raaltee 23-12-1917. Archief E.A. van Raalte map 130 ARA; L. Dorsman, G.W. Kernkamp.kamp. Historicus en democraat (Groningen 1990), 183-184; Brief E. Wijnaendts
Francken-Dyserinckk aan Lizzy van Dorp 30-5-1930. Collectie E.W. Wijnaendts
Francken-Dyserinckk map 49 IIAV.

322 Over deze verkiezingscampagne zie: DJ. Elzinga, Om de stembus... Verkiezingsaffichesaffiches 1918-1989 (Den Haag 1992), 25-32.
333 Onder meer de artikelen in Algemeen Handelsblad 26-10-1921, 24-5-1922 en
7-6-1922,, NRC 23-5-1922 en 24-5-1922, De Nederlander 31-5-1922 en 14-6-1922,
HetHet Nieuws van den Dag 4-7-1922, Haagsche Courant 10-6-1922, De Groene
AmsterdammerAmsterdammer 14-1-192.2,22-4-1922,27-5-1922 en 1-7-1922, Katholieke Sta
1-6-19222 en 1-7-1922.
344 Een voorbeeld is de op 19 mei 1922 opgerichte Vereeniging Verandering Kiesrecht
vann C.E. van Koetsveld, commentator in De Nederlander.
355 Voor een volledig overzicht zie lijst van ondertekenaars Manifest Comité voor
dede Verkiezing van Onafhankelijke Kamerleden (z.pl. 1922) Collectie E.A. van
Beresteynn map 502 ARA. Van deze intellectuelen waren o.a. G.W. Kernkamp,
H.Th.. Colenbrander, H. Brugmans, C.J. Blaauw, A.K. Hardenberg en S. Simons
eerderr lid van de Economische Bond.
366 In zijn artikel over dit comité geeft Vermoolen een uitgebreide biografische
schets.. J. Vermoolen, 'Het Comité voor de verkiezing van onafhankelijke kamerleden.. Jhr. van Beresteyn en zijn strijd tegen de partijbonzen in 1922", Jaarboek
DNPPDNPP (1993), 229-247. Zie ook: J.A.A. Bervoets, 'Beresteijn, van jhr. Eeltjo Aldegonduss van Beresteyn', Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag
i979)>> 38-40. De tekst is eveneens te raadplegen via www.inghist.nl.
377 Over dit conflict o.a. H. Vönhoff, De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw
liberalismeliberalisme (Baarn 1965) 212-213, Vermoolen, 'Het Comité'. Teenstra richtte n
zijnn vertrek de Plattelandspartij op. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1922
behaaldee de partij 10628 stemmen (0,36%). Zie over de Plattelandspartij het
RepertoriumRepertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
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388 E.A. van Beresteyn, Waarom ik den vrijz.-dem kamerfractie verliet (z.pl. 1922).
399 Zie o.a.: C.K. Elout in Algemeen Handelsblad 29-4-1922,27-6-1922, H. Brugmans
inn De Groene Amsterdammer 4-2-1922, G.W. Kernkamp in De Groene Amsterdammerdammer 14-1-1922,22-1-1922 en 1-7-1922, E.A. van Raalte in Vragen des Tijds 1922
(1),, 404-408.
400 Zie over de campagne: Vermoolen, 'Het Comité'.
411 Manifest te vinden in Collectie Van Beresteyn map 502 ARA.
422 Pamflet van de 'Onafhankelijke Partij', zoals de partij zich ook noemde. Archiefdienstt Kennemerland Haarlem. Stukken betreffende de verkiezingen van
dee Tweede Kamer. 44 / 001324 (1853-1933) Map 1922. Ook afgedrukt in: Haagsche
CourantCourant 3-7-1922.
433 Hierover J.W. Brunt, De Liberale Partij. Profiel van een persoonlijke ambitie
(ongepubliceerdee doctoraalscriptie 1982 Rijksuniversiteit Utrecht).
444 Zie hierover De Jong, Politieke organisatie, 369-373.
455 Over Van Houten: G.M. Bos, Mr S. van Houten. Analyse van zijn denkbeelden,
voorafgegaanvoorafgegaan door een schets van zijn leven (Purmerend 1952); S. Stuurman
'Wacht'Wacht op onze daden'. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat
(Amsterdamm 1992), 171-207; D. Hans, Parlementsfilm. Figuren en momenten uit
dede Nederlandsche volksvertegenwoordiging (Scheveningenn 1924), 130-135.
466 'In memoriam mr S. van Houten', Het Vaderland 14-10-1930.
477 Van Houten herhaalde deze klachten in vrijwel iedere aflevering van Staatkundige
BrievenBrieven tussen 1900 en 1930. Het noemen van aparte data zou daarom willekeurig
zijn. .
488 Zie onder meer de reacties van de liberale journalist J. Roodhuyzen in Het
VaderlandVaderland o.a. 2-8-1916 en 5-2-1917.
499 Zie bijv. Staatkundige Brieven 30-7-1917,16-1-1918,11-3-1918,25-3-1922,10-5-1922,
23-5-19222 en 15-6-1922.
500 Staatkundige Brieven 23-5-1922. Godefroi was lid van de Tweede Kamer in de
periodee 1849-1888 met uitzondering van een ministerschap in de periode 18601862. .
511 E.C. van Dorp, Het bankroet der tegenwoordige sociale politiek (Leiden 1922); J.M.
vann de Laar, 'Elisabeth Carolina van Dorp. Een strijdlustige vrouw', in: J.F.E.
Biasingg (red.), Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug (Leiden/Antwerpenn 1992), 123-137522 Zie over deze partijen het Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
533 De Telegraaf 3-6-1922.
544 Evenredige vertegenwoordiging der kiezers. Ontwerp van wet tot betere regeling
derder verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met memorie
vanvan toelichting. Van het Comité der Liberale Partij (Van Houten) (Haarlem 1923).
Overr de mislukte kieswetvoorstellen ook Brunt, De Liberale Partij, 65-69.
555 Zie o.a. De Jonge, Crisis en critiek, 89-94, en Zaal, De Nederlandse fascisten,
43-45-566 Zie Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
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577 De Nieuwe Courant 3-7-1925.
588 Haagsch Maandblad, aug. 1925. Eerdere toespelingen in Staatkundige Brieven
20-12-19233 en 24-4-1924. Een andere bekende liberaal die in deze tijd voor een
autoritairee oplossing opteerde, was dr J.H.W.Q. ter Spill, oud Tweede-Kamerlid
voorr de Bond van Vrije Liberalen. Over Ter Spill: De Jonge, Crisis en critiek,
103-104. .

599 De Jonge, Crisis en critiek, 89-94.
600 J.G. Schürmann, Welvaart, orde en gezag. Rede uitgesproken in den Constitueerendeeerende Vergadering van Het Vaderlandsch Verbond op zaterdag 12 Juni 1926
AmsterdamAmsterdam (Den Haag 1926).
611 Aldus een ingezonden brief van F.H.U. in De Vaderlander 14-5-1926.
622 De Jonge, Crisis en critiek, 89.
633 Over deze partij o.a. J.L. van der Pauw, De Actualisten. De kinderjaren van het
georganiseerdegeorganiseerde fascisme in Nederland 1923-1924 (Amsterdam 1987), en G
Gier,, Alfred Haighton. Financier van het fascisme (Amsterdam 1988). Het VvA
werdd ook nauwlettend in de gaten gehouden door de Centrale Inlichtingendienst,
eii www.inghist.nl, o.a. rapporten van 18-12-1923 (10747), 25-1-1924 (10873) en 128-19255 (13211).

644 Staatkundige Brieven 4-6-1926.
655 Zie hiervoor o.a. de ontwerpen van de Kieswetcommissie o.l.v. Van Houtens
politiekee rechterhand W.D. de Jonge in de Vrijheidsbond. Archief W.D. de
Jongee map 5 ARA.
666 Documenten betreffende de fusie zijn te vinden in het dossier Vaderlandsch
Verbond.. Doe. 11 814a NIOD.

677 De term 'plaatsvervangende held van de liberalen' is van Von der Dunk, 'Conservatismee in vooroorlogs Nederland', 34. Zie over Colijns positie in de jaren
dertigg ook J.C.H. Blom. 'De politieke machtspositie van H. Colijn in de jarenn '30', in: J.C.H. Blom, Crisis, bezetting en herstel. Tien studies over Nederland
1930-19501930-1950 (Den Haag 1989), 28-36, en Henk te Velde, Stijlen van leiderscha
107-152. .
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11 Daalder, 'De kleine politieke partijen', 192-195.
22 In 1926 vormden de CDp'ers samen met leden van de Christelijk-Sociale Partij
enn de Christelijke Volkspartij de Christelijk-Democratische Unie (CDU). Zie
hieroverr Langeveld, Protestants en progressief.
33 Wellicht moet hier een uitzondering worden gemaakt voor de in 1921 door
J.E.. Heeres opgerichte Democratische Partij, die in de jaren dertig eerst tot
Algemeenn Democratische Unie en later tot Algemeen Belang werd omgedoopt.
Mett haar radicale ontwapeningseisen, haar pleidooien voor emancipatie van
vrouwenn en staatspensioen en haar afkeer van de anti-these ontpopte deze partij
zichh als een programmatisch net iets consequentere VDB. Electoraal bleef de
partijj echter steeds ver onder de kiesdrempel steken. Zie Repertorium kleine
politiekepolitieke partijen 1918-1967.
44 Daalder, 'De kleine politieke partijen', 193-19555 Aerts e.a., Land van kleine gebaren, 169-170.
66 I. Lipschits, De protestants-christelijke stroming tot 1940 (Deventer 1977)» 66.
77 Deze laatste omschrijving was van CHu'er jhr. mr F. Beelaerts van Blokland naar
aanleidingg van de gezantschapskwestie. W. Fieret,' "Lingbeek- en Kerstenzwepenn achter den rug". De Staatkundig Gereformeerde Partij en de Hervormde
(Gereformeerde)) Staatspartij tijdens het interbellum', in: J. de Bruijn (red.), Een
landland nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijke leven in
NederlandNederland 1880-1940 (Amsterdam 1987). 7i-89> aldaar 79.
88 Johan van Zuthem, 'Heelen en halven'. Orthodox-protestantse voormannen en het
'politiek'antipapisme'politiek'antipapisme in de periode 1872-1925 (Hilversum 2001), 222-232.
99 Manifest opgenomen in dossier 39205 Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij.
Verenigingenregisterr ministerie van Justitie ARA.
100 Staat en Kerk 21-4-1922.
111 Staat en Kerk 2-12-1932. Zie ook Staat en Kerk 23-3-1923.
122 Staat en Kerk 2-12-1932. Ook manifest HGS 'Aan het Protestantsche Volk van
Nederland.. Volk van Nederland waakt over uw heiligste goederen'. Archief SDAP
mapp 2898 c u s e
133 Zie onder meer Staat en Kerk 15-2-1924, 4-4-1924, 30-5-1924. Zie ook het blad
vann deze jongerenorganisatie De jonge Geus. Orgaan van de Jonge Geuzen en
GeuzinnengroepGeuzinnengroep Kerk, Oranje en Vaderland 30-8-1924 en 25-4-1925.
144 Zie onder meer Van Zuthem, 'Heelen en Halven', passim. Vergelijk ook Hans
Righart,, Het einde van Nederland? Kenteringen in politiek, cultuur en milieu
(Utrechtt 1992), 93-102.
155 Daarnaast kunnen ook genoemd worden de Christelijk-Sociale Partij, later
omgedooptt tot Protestantsche Volkspartij van A.R. van de Laar en de Nationale
Bondd van Protestantsche Kiezers. Zie voor deze partijen het Repertorium kleine
politiekepolitieke partijen 1918-1967.
166 Een dergelijke, anti-parlementaire oplossing werd onder meer bepleit door de
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Nationalee Unie, waarin vooral leden van de CHU en Vrijheidsbond plaats hadden.
Ziee hierover onder meer M. van Dijk, Frederik Corel Gerretson: tussen vrijheid
enen gezag. De maatschappijkritiek van prof. dr F.C. Gerretson (Utrecht 1999). Over
dee dilemma's van de CHU vgl. Koole, Politieke partijen in Nederland, 117-119, en
Vann Spanning, De Christelijk-Historische Unie, vooral 254-321.
177 Zie hiervoor Van Zuthem, 'Heelen en halven', 233-278.
188 De achtergronden van deze crisis staan uitgebreid beschreven in G. Puchinger,
ColijnColijn en het einde van de Coalitie. Dl 11 (Kampen 1980), hfdst vu De Vaticaancrisis.. 75-377.
199 Van Zuthem, 'Heelen en halven', 280-291.
200 Wegwijzer bevattende de statuten, reglement en programs der Hervormde (Gereformeerde)formeerde) Staatspartij (z.pl. 1933), 11.
211 Ibidem 13-14.
222 Ibidem 9-16. Zie ook Staat en Kerk 21-4-1922.
233 Zie over Hoedemaker de bundel G. Abma en J. de Bruijn (red.), Hoedemaker
herdachtherdacht (Baarn 1989), met name de bijdragen van J. de Bruijn, A. Postma en H.
vann Spanning, respectievelijk 11-28, 216-232 en 234-243.
244 Vgl. Van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, 40-49. Zie hierover ook
C.A.. Lingbeek, Hoe de Friezen (Friesch christelijk-historischen) in de RoomschAfgescheidenAfgescheiden muxzenval terechtkwamen (z.pl. 1932).
255 B. Timmerman, De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (ongepubliceerde
doctoraalscriptiee Rijksuniversiteit Utrecht 1968), 88-90. Onder leiding van P.J.
Kromsigtt verliet in 1924 een aantal Friesche Bonders de CHU. Ook Lingbeek was
voorheenn actief geweest in de Friesche Bond. Lingbeek, Hoe de Friezen, 3-23, H.
vann Spanning, In dienst van de theocratie. Korte geschiedenis van de Protestantse
UnieUnie en de Centrumgespreksgroep in de CHU (Zoetermeer 1994), 29-31.
266 De HGS behaalde bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1922 0,69 %, van 1925
0,98%,, van 1929 1,06% en van 1933 0,91%. Haar electorale hoogtepunt had zij
bijj de Provinciale-Statenverkiezingen van 1927 met 1,15 % van de stemmen, goed
voorr twee statenzetels in Zuid-Holland. Haar geografisch zwaartepunt had de
partijj vooral in de kieskring Den Haag, waar zij in deze periode rond de 4% van
dee stemmen behaalde.
277 Zie hierover o.a. Staat en Kerk 14-7-1922 en 10-6-1927.
288 Citaten uit Staat en Kerk 21-7-1922 en 26-1-1933 Door tegenstanders werd de
afkortingg HGS overigens vertaald met Houdt Geen Stand of Hoor Gravemeijer
Schreeuwen.. Zie Timmerman, Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij, 28.
299 Staat en Kerk 15-3-1929.
300 Staat en Kerk 1-12-1922. Zie voor een bloemlezing uit de columns en preken
vann deze aanhanger van de negentiende-eeuwse theoloog H.F. Kohlbrügge:
H.O.. Roscam Abbing, Nederland schik u om uw God te ontmoeten. Ingeleid
doordoor prof. dr C. Graafland (Leiden 1992).
311 Zie hiervoor onder meer de verkiezingstoespraken van H.O. Roscam Abbing
enn B.G. Peereboom, die tussen 1931 en 1933 tijdelijk Lingbeek als lid van de
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Tweedee Kamer verving. Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad 26-4-1933 en
ArnhemscheArnhemsche Courant 25-4-1933.
322 Over de achtergronden van de conflicten: Timmerman, De Hervormde (Gereformeerde)formeerde) Staatspartij, 69-88.
333 De HGS behaalde in 1935 0,6% van de stemmen. In 1937 bleef dit percentage
gelijk. .
344 Als eerste weigerde de CHu'er J.Th. de Visser in 1927 nog met Lingbeek in
debatt te gaan 'met het oog op mijn leeftijd en met het oog op het fatsoen, dat
ikk mijzelf toeken', HTK 1927/1928, 414. Na De Visser volgden Th. Heemskerk
(ARP)) en J.M. Krijger jr (CHU). Zie Van Spanning, In dienst van de theocratie,

31-32-355 Uit CHU-hoek zie J.M. Krijger jr, Een protest. Open brief aan de redactie van Staat
enen Kerk (Rotterdam 1924), en A.R de Savornin Lohman, Naar de kerk of naar het
EvangelieEvangelie (Utrecht 1924.) Uit ARP-hoek J. Hollander, Vergaderen of verstrooien?
HetHet optreden en het bedoelen der Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij getoetst
(Arnhemm 1924); R.A. den Ouden, A.R.P.-H.G.S. De Anti-Revolutionaire Partij
enen de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij en beider beginselen (Arnhem
1925);; H. Visscher, Onze scheidende broeders en wij. Een woord aan staatkundig
gereformeerdengereformeerden en hervormd-gereformeerde staatspartij bij de verkiezingen voo
TweedeTweede Kamer der Staten-Generaal in 1925 (Amsterdam 1925).
366 De Savornin Lohman, Naar de kerk of naar het Evangelie. De Savornin Lohman
wass eerder opgelucht dan rouwig om het vertrek van de theocratische vleugel
inn de partij, zo liet hij weten in een opiniestuk in De Nederlander onder de titel
'Abeant!'' (vrij vertaald: laat ze weggaan), De Nederlander 26-6-1922. Zie ook
'Hett onbewuste liberalisme van de Hervormde Gereformeerde Staatspartij', De
NederlanderNederlander 22-6-1929.
377 Meer uitgebreid over Lingbeeks Kameroptreden zijn Van Spanning, In dienst van
dede theocratie, 27-29, en Timmerman, De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij,
35-69. .
388 De Nederlander 17-11-1926.
399 Timmerman, De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij, 69-88. Ook: Staat en
KerkKerk 4-4-1930.
400 In de tot dusverre verrichte onderzoeken van Kooy en van Van der Wusten en
Passchierr naar het NSB-electoraat is nauwelijks aandacht besteed aan de HGS.
P.. Passchier en H.H. van der Wusten, 'Het electoraal succes van de NSB in
1935:: enige achtergronden van verschillen tussen de gemeenten', in: RW. Klein en
G.J.. Borger (red.), Dejaren dertig. Aspecten van crisis en werkloosheid (Amsterdam
i979)ii 262-274, en G.A. Kooy, Het échec van een volkse beweging. Nazificatie en
denazificatiedenazificatie in Nederland 1931-1941 (Utrecht 1982). Zie ook H.W. von der Dun
(red.),, In de schaduw van de depressie. De NSB en de verkiezingen in de jaren dertig
(Alphenn aan de Rijn 1982).
411 Staat en Kerk 7-6-1935,14-6-1935 en 21-6-1935. Zie ook Timmerman, De Her- Hervormdevormde (Gereformeerde) Staatspartij, 30-35.
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422 Timmerman, De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij, 30-35. Staat en Kerk
21-7-1933»» 9-2-1934 en 7-6-1935.
433 Zie over Boissevain: Harmjan Dam, De NSB en de kerken: De opstelling van de
NationaalNationaal Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van christendom
metmet name de Gereformeerde Kerken 1931-1940 (Kampen 1986), 102-109. Vgl. ook
Paull Luykx, "Van de dorpspastorie naar het torentje". Kerken en de macht der
confessionelee partijen', in: Paul Luykx en Hans Righart (red.), Van de pastorie
naarnaar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991), 35-72, aldaar
57-58. .
444 Geciteerd in Staat en Kerk 30-12-1933,
455 Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 268-269.
466 Zie hiervoor J.P. Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden
enen de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (Kampen
1992);; Fieret, Staatkundig Gereformeerde Partij, met name 27-38 en 61-67; Koole,
PolitiekePolitieke partijen, 127-130, en Luykx, 'Van de dorpspastorie', 47-48.
477 Kooy heeft gewezen op de aantrekkingskracht van de NSB op SGp'ers. Kooy,
HetHet échec van een volkse beweging, 328-331. Zoals Fieret heeft laten zien, heeft
Kooyy zich daarbij echter gebaseerd op verkeerde cijfers. Fieret, Staatkundig
GereformeerdeGereformeerde Partij, 204-207. Voor de aantrekkingskracht van de CNA,
54-155.. Overigens was Visscher in 1922 door de ARP juist kandidaat gesteld in de
hoopp de aantrekkingskracht van de SGP op Gereformeerde Bonders in de ARP
tegenn te gaan. De CNA behaalde in 1937 0,5% van de stemmen. Zie Repertorium
kleinekleine politieke partijen 1918-1967.
488 De geschiedenis van de Protestantse Unie is opgetekend door Van Spanning, In
dienstdienst van de theocratie, 35-88.
499 Zie over de houding van Kersten tijdens de Tweede Wereldoorlog en de problemenn daarover na 1945: Fieret, Staatkundig Gereformeerde Partij, 111-157, en
Zwemer,, In conflict met de cultuur, 222-225.
500 De Sociaal-Democratische Volkspartij zou eveneens als afsplitsing van de SDAP
beschouwdd kunnen worden. De SDVP nam in 1929 deel aan de Tweede-Kamerverkiezingenn in de kieskring Limburg. Lijsttrekker was de door de SDAP geroyeerdee H. van de Ploeg. De SDVP behaalde slechts 2156 stemmen (0,06%). Zie
RepertoriumRepertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
511 E.F. Cohen, Om de vernieuwing van het socialisme. De politieke oriëntatie van de
NederlandseNederlandse sociaal-democratie 1919-1930 (Leiden 1972), 159-175. Menno Eek
enn Herman Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen (Amsterdam
1987),, 7-15.
522 Oorspronkelijke titel: Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der
modernenmodernen Demokratie: Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen d
GruppenlebensGruppenlebens (Leipzig 1911).
533 Cohen, Om de vernieuwing, 40-80; P. de Rooy, 'Begeerten en idealen', in: P. de
Rooy,, De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland (Nijmegen 1995),
9-91.. aldaar 34~39- Specifiek over de gevolgen van de invoering van het nieuwe
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kiesstelsel:: J. Loots, 'De SDAP en de invoering van een stelsel van evenredige
vertegenwoordiging',, Ex Tempore. Het verleden tijdschrift (1997), 275-289.
544 Cohen, Om de vernieuwing, 159-175. Specifiek over Fimmen: Hans Schoots, Edo
Fimmen.Fimmen. De wereld als werkterrein (Amsterdam 1997).
555 Jacques de Kadt, Politieke herinneringen van een randfiguur (Amsterdam 1976),
29-30,43-45.. Over De Kadt: Ronald Havenaar, De tocht naar het onbekende. Het
politiekepolitieke denken van Jacques de Kadt (Amsterdam 1990).
566 Jacques de Kadt, De wereldcrisis en de socialistische strijd. Een beslissende periode
(z.pl.. z.j.). Ook: Actie of scheuring. Een woord van verweer door de redacteuren
vanvan De Fakkel E van der Goes, J. de Kadt en P.J. Schmidt (Hilversum 1932).
577 G. Harmsen, Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkelingen teruggang van de
NederlandseNederlandse jeugdbeweging tussen 1853-1940 (Assen 1961), vooral 298-315; Leo
Hartveld,, Frits de Jong Edz. en Dries Kuperus, De Arbeiders Jeugd Centrale
AJC.AJC. 1918-1940/1945-1959 (Amsterdam 1982), 40-55, 88-100,144-154; Peter Jan
Knegtmans,, Socialisme en democratie. De SDAP tussen klasse en natie (1929-1939)
(Amsterdamm 1989), 52-55, en Stien de Zeeuw, De strijd der jongeren (Amsterdam
1932). .
588 Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 15-18, en Knegtmans, Socialisme en democratie,mocratie, 55-61.
599 Sal Tas, Wat mij betreft (Baarn 1970), 31; Stien de Ruyter-de Zeeuw, 'Vastberaden,
diepp overtuigd van ons gelijk. De Onafhankelijke Socialistische Partij 19321935',, in: B.W. Schaper e.a., Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de sociaaldemocratiedemocratie in Nederland (Amsterdam 1982), 59-67, aldaar 65-66 en Eekman en
Pieterson,, Linkssocialisme, 44-47600 Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 20-21.
611 Geciteerd in: H. van Hulst, A. Pleysier, A. Scheffer, Het Roode Vaandel volgen
wij.wij. Geschiedenis van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940
(Denn Haag 1969), 232.
622 Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 21-23. Over de SAW: Dick de Winter, 'De
ordedienstt van de Onafhankelijke Socialistische Partij (1932-1935): de Socialistischee Arbeiders Weer (SAW)*, Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging (1993)» 29*
39-45-633 Rood Kader jrgi, nr3 (1934)644 Tas, Wat mij betreft, 29. Zie ook De Ruyter-de Zeeuw, 'Vastberaden', 59-67.
655 Tas, Wat mij betreft, 29.
666 J.C.H. Blom, De muiterij op De Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederlandland (Bussum 1975), 269-270.
677 Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 38-44.
688 Ibidem, 56-58.
699 Ibidem, 51-52,72-73.
700 Ibidem, 78-82.
711 Volgens Schmidt had De Kadt de revolutie reeds in de winter van 1932 verwacht.
Vann Hulst e.a., Het Roode Vaandel, 226. Over De Kadts ommezwaai: Eekman
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enn Pieterson, Linkssocialisme, 92-101; Havenaar, De tocht naar het onbekende,
90-96;; De Kadt, Herinneringen van een randfiguur, 80-125.
722 Geciteerd bij Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 80.
733 Ibidem, 96-98.
744 De Kadt, Herinneringen van een randfiguur, 82. Het citaat komt uit een afscheidsartikell van De Kadt in De Fakkel. Geciteerd bij Eekman en Pieterson,
Linkssocialisme,Linkssocialisme, 96.
755 Tas, Wat mij betreft, 26-29,32-33, en De Ruyter-de Zeeuw, 'Vastberaden', 59-67.
7676 P.J. Schmidt, In de cel. Korte aantekeningen (Amsterdam 1934), 29.
7777 De Kadt, Herinneringen van een randfiguur, 118.
788 Over dit integralisme vooral: L.M.H. Joosten, Katholieken en fascisme in Nederland:land: 1920-1940 (Utrecht 1982), 68-125.
799 Een poging om deze populariteit met een partij genaamd Marktkooplieden
landelijkk te gelde te maken, was in 1933 nog mislukt. Zie over Kuipers en
dee Marktkooplieden het Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967. Voor
Roosendaall zie J.J.A.M. Gorisse, Roosendaal: rooms en rimpelloos: een historischsociologischesociologische studie-naar politieke modernisering en partijvorming in Roose
1851-19911851-1991 (Roosendaal 1992), 35-98. Over Tilburg zie C. Gorisse (red.), Tilbu
stadstad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot
enen met de twintigste eeuw (Tilburg 2001), 256-257. Dissidente katholieke partijen
haddenn ook in veel Limburgse dorpen vertegenwoordigers in de gemeenteraad.
800 Geciteerd uit Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche Leven. Documentaire
overover de jaren 1925-1925 (Baarn 1992), 236. Over de bestrijding van afwijkend
gedragg in de katholieke zuil zie vooral: Paul Luykx, Andere katholieken. Opstellen
overover Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen 2000).
811 Over de organisatie van de RKSP na 1918: Bornewasser, Katholieke Volkspartij.
DeelDeel 1,35-57, en Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, 154-208.
822 Nieuwe Tilburgsche Courant 19-4-1922.
833 Citaat uit: Verweer: door een lid der Nieuwe Katholieke Partij (Amsterdam z.j.).
Uitgebreidd over de NKP: Jos de Jongh, Het ontstaan van een echte katholieke partij.
DeDe reorganisatie van de Algemeene Bond van R.K. Rijkskieskringorganisaties tot
RKSPRKSP (ongepubliceerde doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 1982),
13-22. .

844 Over de achtergronden van de specifieke politieke cultuur in Zuid-Nederland
ziee onder meer Ron de Jong, 'Katholieken en verkiezingen, 1850-1900. Oude
enn nieuwe vormen van politiek', Groniek (1997), 137, 433-442. Specifiek over
Limburg:: S.Y.A. Vellenga, Katholiek Zuid-Limburg en het fascisme (Assen 1975),
26-31. .

855 Over Arts: J.P.A. Petermeijer, 'Antoine Arts (1845-1926). Zouaaf en krantenman',
BrabantseBrabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noord
bandersbanders (Amsterdam/Meppel 1995) 3,13-16; A.J.M. Wagemakers, Buitenstaandersders in actie. Socialisten en neutraal georganiseerden in confrontatie met de gesloten
TilburgseTilburgse samenleving 1883-1919 (Tilburg 1990), 80-96.
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866 Nieuwe Tilburgsche Courant 23-1-1922,3-4-1922 en 7-6-1922.
877 Verklaring Nolens in Het Huisgezin 26-1-1922.
888 Verklaring mgr H. van de Wetering afgedrukt in de Nieuwe Tilburgsche Courant
19-6-1922.. Voor de reactie van Arts zie Gorisse, Tilburg stad met een levend
verleden,verleden, 156-257.
899 De Jongh, Het ontstaan van een echte katholieke partij, 19-21; Van Meeuwen,
LijdenLijden aan eenheid, 184-185.
900 'Program RKVP', Parlement en Kiezer (1923-1924).
911 De Roomsche Democraat 1-3-1925 en 25-6-1925. Aanwezig op het IISG.
922 Nieuwe Tilburgsche Courant 18-6-1925 en 26-6-1925.
933 De RKVP behaalde in totaal 40135 stemmen (1,3%). In de kieskring Tilburg
(hett westelijk deel van Noord-Brabant) bedroeg het percentage 6,38. Andere
zwaartepuntenn waren de kieskringen Den Bosch (2,74%), Nijmegen (2,52%) en
Utrechtt (2,50%).
944 Uitgebreid over de reorganisatie. Bornewasser, Katholieke Volkspartij Deel 1, 5760,, en Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, 275-290.
955 Joost Witte, Roomse democraten buiten de moederpartij (ongepubliceerde doctoraalscriptiee Rijksuniversiteit Utrecht 1988), 49-50.
966 Hierover CD. Wesseling, De R.K. Staatspartij is een belemmering voor de normalemale ontwikkeling der politieke verhoudingen in Nederland (Den Haag 1929),
enn CD. Wesseling, De zware keuze. Sociaal- of katholiek-democraat? (Den Haag
1930).. De statuten en het nieuwe partijprogramma zijn opgenomen in De
Roomsch-KatholiekeRoomsch-Katholieke Volkspartij in Nederland. Tweede uitgave verbete
gebreidgebreid (Den Haag 1932).
977 Zie de reeks vlugschriften die Wesseling vanaf 1929 uitbracht, naast de in de
vorigee noot genoemde o.a. De groote teleurstelling. Het politieke debat. Woorden
enen daden van den edelman (Den Haag 1930); Ons recht, RK Staats of Volkspartij?
DeDe waarheid inzake ons congres (Den Haag 1930), en Aanklacht en verweer. Een
aanklachtaanklacht tegen de R.K. Staatspartij. Een verweer van de R.K. Volkspartij (Den
Haagg 1930).
988 De RKVP behaalde 40944 stemmen (1,1%). Zwaartepunt was wederom de kieskringg Tilburg (6,1%). Voorts redelijke scores in de kieskringen Nijmegen (2,2 %),
Overijssell (2,2%) en ditmaal ook Limburg (2,5 %).
999 Joosten, Katholieken en fascisme, passim en Van der Pias, Uit het rijke Roomsche
leven,leven, 253-272.
1000 Zie hierover J. Schmierman, 'Prof. dr. J.A. Veraart (1886-1955): een recalcitrant
katholiek-democraat',, Jaarboek KDC (1990), 122-142, aldaar 128-131, Joosten,
KatholiekenKatholieken en fascisme 179-183.
1011 Verkiezingskrant Katholiek-Democratische Bond, no. 11933, aanwezig op IISG.
1022 Zie de brochure Scheurmakers, wonderspreuken. Tien jaren dissidentenweel (z.pl.
z-j). .
1033 Het blad had de naam Staatkunde. Maandblad voorpolitiek, economie en cultuur.
1934-1935-- Aanwezig op IISG. Zie over de KDP uitgebreid: Fons Borm, 'De
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Katholiek-Democratischee Partij in Nederland 1933-1939'. Jaarboek KDC (1983).
13-34. .
1044 Toespraak Veraart 23/24-9-1933. Archief Veraart, map 7 ARA.
1055 Langeveld, Protestants en progressief, 55-70.
1066 Meer specifiek over deze verkiezingsuitslagen: Langeveld, Protestants en progressief,sief, 82-96.
1077 Archief Veraart, map 6 correspondentie KDP ARA. Met name brieven 17-5-1934,
2-3-19355 en 13-6-19351088 Bornewasser, Katholieke Volkspartij Deel 1, 85-92.
1099 Langeveld, Protestants en progressief, 303-384.
noo Uitgebreid hierover: Witte, Roomse democraten buiten de moederpartij, 77-$%
Ziee ook Jan Bank, 'Beheersing en beheersbaarheid van het katholieke volksdeel',
in:: Klein en Borger (red.), De jaren dertig, 228-236.
1111 Zie correspondentie in Archief Bisdom Den Bosch. Map Politica 5; ook het archief
vann het Bisdom Haarlem, doos 763 (Rijksarchief Noord-Holland Haarlem) en
hett archief van het Aartsbisdom Utrecht, map 1401 (Utrechter Archieven).
1122 Brochure van het RKWV, Geen Brekers! Uitgave van het R.K. Werkliedenverbond
inin Nederland (Utrecht 1936). Vgl. Borm, 'De Katholiek-Democratische Partij',
32. .
1133 Zie bijvoorbeeld: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.reldoorlog. Deel 1 ('Voorspel') (Den Haag 1969), 74» en J. Huizinga, 'Neder
geestesmerk",, in: J. Huizinga, Verzamelde opstellen over de geschiedenis van Nederland.derland. Redactie WE. Krul (Velp 1982), 310.
1144 J. J. van Bolhuis, 'De evenredige vertegenwoordiging, de macht der partijbesturen
enn de volksaard', Vragen des Tijds (1925) "> 187-223, met namee 222-223.
1155 E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België.
DeelDeel 11 1914-1980 (Amsterdam/Brussel 1986), 51-52.
1166 Max Weber, Politiek als beroep. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door JM.M. de
ValkValk (Baarn 1999)» 89-113-
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11 De nu volgende passage is onder meer gebaseerd op Th. Nipperdey, Deutsche
GeschichteGeschichte 1866-1918. Zweiter Band. Machtstaat vor der Demokratie (München
1992).. met name 477-595J Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen. Deel 1
(Amsterdam/Leidenn 1967), 316-346; Aerts e.a., Land van kleine gebaren, 179183. .
22 Over de verhouding tussen partijen en belangengroepen: J.G.A. van Mierlo,
PressiegroepenPressiegroepen in de Nederlandse politiek (Den Haag 1988), 41-56 en 85-12
Vgl.. ook Ruud Koole, De opkomst van de moderne kaderpartij. Veranderende
partijorganisatiepartijorganisatie in Nederland 1960-1990 (Utrecht 1992), 399-401.
33 H. Krabbe, 'De Eerste Kamer', De Gids (1910) 1, 48-90. Krabbe gebruikte deze
uitdrukkingg in een betoog tegen Treubs voorstellen voor een organisch samengesteldee Eerste Kamer. M.W.F. Treub, 'Organisch kiesrecht', Vragen des Tijds (1908)
1,213-236. .

44 Zie hierover N.C.J.M. Kappeyne van de Coppello, Vertegenwoordigend stelsel
(Haarlemm 1926), 22-29.
55 Onder meer waren er 'neutraliteitsverklaringen' van de Nederlandsche Toonkunstenaarsbondd en van de Middenstandsbond en de met hem verbonden vakverenigingenn (de zogenaamde Groningse Motie). Hierover J.H. Pompe, De kleine
middenstandmiddenstand in Nederland. Een vergelijkende studie tussen de oude en de nieuw
middenstandmiddenstand (Deventer 1980), 86-87, en Algemeen Handelsblad 13-2-1918,
66 Voor een overzicht van de geschiedenis en stemmental van deze partijen zie
RepertoriumRepertorium kleine politieke partijen 1918-1967. Andere voorbeelden van belangenpartijenn uit 1918 waren de Algemeen Vrijzinnige Partij van D. de Klerk, die
zichh opwierp als belangenpartij voor postbodes, en de Neutrale en Koloniale
Bondd die de koloniale belangen vooropstelde.
77 Zie archief Koninklijke Vereeniging van Onderofficieren 'Ons Belang' 1898-1980,
inventarisnummerr 13: notulen algemene vergadering Ons Belang 26 mei 1921
ARA.. Meer algemeen over de VDW: Gedenkboek Ons Belang 1898-1923 (Amersfoort
1923)»» 54-58. Aanwezig in bovengenoemd archief, inventarisnummer 396.
88 Zie voor een overzicht van boerenpartijen in Europa: Heinz Gollwitzer (red.),
EuropaischeEuropaische Bauernparteien im 20. Jahrhundert (Stuttgart, New York 1977), me
namee het artikel van Gollwitzer, 'Europaische Bauerndemokratie im 20. Jahrhundert',, 19-33. Meer specifiek over Duitsland: Larry Eugene Jones, 'Crisis and
Realignment:: Agrarian Splinter Parties in the Late Weimar Republic 1928-33', in:
G.. Moeller (red.) Peasants and lords in modern Germany (Boston 1986), 198-225.
Overr de Verenigde Staten: V.O. Key, Politics, parties, pressure-groups (New York
1964).. 33-4499 Zie ondermeer Kooy, Het echec van een volkse beweging, 317-326, en Passchier en
Vann der Wusten, 'Het electoraal succes van de NSB in 1935', in: Klein en Borger
(red.),, De jaren dertig. 262-274.
100 Aerts e.a., Land van kleine gebaren, 190.

2Ó0 0

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

111 HTK 1921/1922, 1097-1098. Soortgelijke uitbarstingen onder meer in de redevoeringenn op 12-11-1919 (HTK 1919/1920,291-292), op 11-6-1920 (HTK 1919/1920,
2669-2670)) en op 12-2-1924 (HTK 1923/1924, 672-678).
122 Redevoering op 11 november 1920. (HTK 1920/1921,405-408). Vergelijk ook zijn
toespraakk op op 15-12-1921 (HTK 1921/1922,1097-1098).
133 D. Hans, Parlementsfilm. Figuren en momenten uit de Nederlandsche volksvertegenwoordiginggenwoordiging (Scheveningen 1924), 115-118, aldaar 116. De typering 'den
ongeliktenn beer die ooit in de politieke arena is losgelaten' is van A.W. IJzerman,
Braat,Braat, de vader des plattelands? (Amsterdam 1925). Zie ook de typeringen van
P.J.. Oud, Het jongste verleden dl 111922-1925 (Assen 1968), 14-15.
144 Omgerekende cijfers uit Provinciale Drentsche en Asser Courant 7-7-1922. Opvallendd is dat uit een analyse van Q.J. Munsters is gebleken dat in Ruinen en
Zweelooo (waar Braat ook rond de 30% haalde) de dominantie van boeren in
dee gemeenteraden ook na invoering van het algemeen kiesrecht onverminderd
groott was. Dit in tegenstelling tot de meeste boerengemeentes, waar de invoering
vann algemeen kiesrecht tot een versterking van de macht van vooral SDAP en CHU
hadd geleid. Q.J. Munters, De stille revolutie op het agrarische platteland. Boeren
enen openbaar bestuur 1917-1986 (Assen/Maastricht 1989).
155 Zie hierover J.H. de Ru, Landbouw en maatschappij. Analyse van een boerenbewegingweging in de crisisjaren (Deventer 1979)» 77-85166 Vgl. Frans Groot, Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een
HollandseHollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930 (Hilversum 1992), 204-2
177 De Nieuwe Plattelander 24-12-1926.
188 Zie hierover o.a. HJ. Prakke, Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtochttocht door de 'olde lantschap' der achtste der zeven provinciën (Assen 1969); De Ru,
LandbouwLandbouw en maatschappij; J. Bieleman, Boerenlandschap in beweging. And
halvehalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouwgenootschap (Groningenn 1994), 63-88, en Knippenberg en De Pater, De eenwording van Nederland,
147-199 Zie over deze conflicten IJzerman, Braat, 3-13, en een verslag van een vergadering
vann de Plattelandersbond in Haagsche Courant 9-1-1925. Voorts interview met
Dee Boer in Nieuwsblad van het Noorden 2-2-1925 en een ongedateerde brief van
Plattelandersbond-dissidentt R. Watjer aan H.C. Dresselhuys. Collectie Dresselhuyss map 25 DNPP.

200 Van deze campagnes zijn enkele verslagen gepubliceerd door Provinciale Drentschesche en Asser Courant 10-1-1925,16-2-1925,17-3-1925 en 23-6-1925.
211 De partij behaalde 34 805 stemmen (1,0 %). Uit protest tegen Braats machtspositie
hadd een kleine groepering protestantse leden zich afgescheiden. Deze groep
haaldee onder de naam Nationale Boerenbond slechts 4218 stemmen (0,12%).
Ziee Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
222 Opmerking Van Ravesteyn in debat op 10-3-1925 (HTK 1924/1925,1707).
233 Zie over dit internationale bureau o.a. Gollwitzer, Europaische Bauernparteien,
238-266.. De Plattelandersbond was hier sinds 1926 lid van.
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244 Zie hierover o.a. De Vrijzinnig Democraat 14-1-1933; De Ru, Landbouw en Maatschappij-,schappij-, 88-89, en Kooy, Het echec van een volkse beweging, 316-324. Laatstgenoemdee spreekt op pagina 321 over 'bloed-en-bodemideeën' bij Braat en Fikse. In
zoverree hiermee een overnemen van nationaal-socialistisch gedachtegoed wordt
bedoeld,, kan dit echter niet door het beschikbare bronnenmateriaal worden
gestaafd. .
255 Programma in Parlement en Kiezer (1933-1934), 95-99.
266 Zie de artikelen van W. van 't Land en C. Vervoorn in De Nieuwe Plattelander
13-1-19333 en 6-4-1933 en de toespraak van partijsecretaris N.C. Kwint in NRC
16-4-1933. .
277 De NBTM-partij behaalde 47653 stemmen (1,3%). Braat meende recht te hebben
opp de zetel en zou zich kort daarop bij de NSB aansluiten, maar hier werd hij
alss lid geweigerd. Volk en Vaderland 12-1-1935. Daarop deed Braat nog vergeefse
pogingenn om een eigen Plattelandersbond te beginnen.
288 Cijfers verkiezingen in Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
299 De passage over Landbouw en Maatschappij is sterk gebaseerd op De Ru,
LandbouwLandbouw en Maatschappij.
300 J.C. van Velthoven, 'De Actie-Bouwman', Spiegel Historiael (1983) 12, 653-660,
enn H.J. Langeveld, Protestants en progressief, 55-96.
311 Meer specifiek over Landbouw en Maatschappij en de NSB zie de rapportage van
dee ei www.inghist.nl 75536a.
322 De Ru, Landbouw en Maatschappij, 178.
333 Zie bijvoorbeeld de lemmata van Onafhankelijke Zakenlui. Vrije Middenstandspartij,, Kleine Middenstandspartij en Lijst Triesscheijn in Repertorium kleine
politiekepolitieke partijen 1918-1967.
344 Over de organisatie en mentaliteit van de middenstand: Pompe, De kleine
middenstand;middenstand; H. van Driel, De vorming en ontwikkeling van de middenstand
inin Nederland tot 1940 {Rotterdam 1984) met name 32-39 en 58-70 en Luuk
Wijmans,, Beeld en betekenis van het maatschappelijk midden: oude en nieuwe
middengroepenmiddengroepen 1850 tot 1987 (Amsterdam 1987).
355 De Telegraaf 2-6-1918.
366 Tekst Knijpen maar!. Gemeentearchief Den Haag, collectie Henri ter Hall's
Revuegezelschap,, 925, doos 33. Zie ook: Koen Vossen, 'Een revuekoning in de
"polletiek".. De politieke carrière van Henri ter Hall', Politieke Opstellen 18 (1998),
19-32. .
377 Documentatiemap 'Stukken betreffende Henri ter Hall'. Bibliotheekcollectie
Gemeentearchieff Den Haag en Documentatiemap Henri ter Hall. TheaterInstituutt Amsterdam. Zie voor de 'grondbeginselen' van de Neutrale Partij
ParlementParlement en Kiezer (1919-1920), 122-123.
388 Wat wil de Middenstandspartij? (z.pl. z.j.) Zie ook 'Beginselverklaring en werkprogram',, Parlement en Kiezer (1918-1919), 107-108. en de twee overgebleven
nummerss van het partijblad Middenstandsbelang. Aanwezig in Vereenigingenregisterr nr 28647 ARA en Utrechter Archieven, w 14 Doos 1907-1919.
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399 In 1918 was de 0,53 % van de Neutrale Partij nog net voldoende voor een restzetel.
Inn 1922 was de kiesdrempel verhoogd tot 0,75 %.
400 Zie voor de banden van de Neutrale Partij met de amusementswereld: Vossen,
'Eenn revuekoning in de "polletiek" *. De wortels van de Middenstandspartij staan
beschrevenn in Abraham Staalman, De Gouden Bond en zijn geschiedenis 1883-1933NederlandscheNederlandsche Bond van Slijters, Koffiehuis- en Restauranthouders (A

1933)-411 Zie voor het Tweede-Kameroptreden van Ter Hall en Staalman: Vossen, 'Een
revuekoningrevuekoning in de "polletiek"' en de brochure Henri ter Hall Zijn optreden
dede Tweede Kamer der Staten-Generaal door een oud-collega (z.pl. z.j.). Aanwezig
inn archief SDAP-federatie Amsterdam map 363.
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tussenn 1919 en 1927 een zetel in de gemeenteraad. In de Haagse gemeenteraad
zatt de middenstandspoliticus L.P. Maartens, In de Amsterdamse raad hadden
achtereenvolgenss de Amsterdamsche Neutrale Partij (1919-1921) en het Neutraal
Blokk aller Middenstanders (1921-1939) zitting. Zie Repertorium kleine politieke
partijenpartijen 1918-1967, lemma Neutraal Blok aller Middenstanders.
433 Volks Welvaart. Weekblad gewijd aan de belangen van handel, nijverheid en
kunst,kunst, 1 (1923). Zie ook de aparte collectie gewijd aan problemen rondom
dezee partij. 'De notulen vergadering commissie van onderzoek naar beschuldigingenn over de fracties van den Middenstand', 5114. Gemeentearchief Amsterdam. .
444 Op het iisG is een aantal nummers van De Tegenstroom aanwezig.
455 Zie Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
466 Ibidem.
477 Zie de brochures Middenpartij voor Stad en Land. Program (z.pl. z.j.), Middenpartijpartij voor Stad en Land. Niet praten maar doen (1929)- In deze brochures is ook
hett programma van de partij opgenomen.
488 H.van Spanning, 'Het optreden van Floris Vos als Tweede-Kamerlid (1929-1933)*»
TussenTussen Vecht en Eem, (1997), 167-177 en W.I. Engel, 'Rumoer om de Muidertol',
TussenTussen Vechten Eem (1987)» i47~i59499 Brief Middenpartij voor Stad en Land aan hoofdbestuur PTT-Radio 6-6-1929.
Archieff Hoofdbestuur PTT-Radio. Map 348 Omroep en radio-distributie 19191940,, ARA.

500 Zie over deze conflicten het dossier in het Vereenigingenregister nr 28647, ARA.
Overr het Tweede-Kameroptreden van Vos: Van Spanning, 'Het optreden van
Floriss Vos als Tweede-Kamerlid', 167-177511 Van Driel, De vorming en de ontwikkeling, 29.
522 Zie Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
533 Zie hierover onder meer Peter Heyrman, Middenstandsbeweging en beleid in
België.België. Tussen vrijheid en regulering 1918-1940 (Leuven 1999). 25-27; Wijma
BeeldBeeld en betekenis, 128-134, en Jan Romein, De sociale en economische grondslage
vanvan het Fascisme (Assen 1937)» 7~i5-
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544 Hierover vooral Von der Dunk, In de schaduw van de depressie, en Passchier en
Vann der Wusten, 'Het electoraal succes van de NSB in 1935'.
555 Van Driel, De vorming en ontwikkeling, 82-84, en Pompe, De kleine middenstand,
69-74. .
566 Zie korte curricula vitae Tweede-Kamerleden in Parlementen Kiezer (1938-1939),
27-49. .
577 Debatten over de kiesdrempelverhoging, HTK (1934/1935,1780-1798).
588 Huizinga, 'Nederlands geestesmerk', 303.
599 De Nederlander 13-11-1917.
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Moskou,Moskou, met name 436-472, en J.W. Stutje, 'Tussen eenheid en afzondering.
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Verrips,, Dwars, duivels en dromend, 33-43. Zie ook Sal Santen, Poste restante rood
(Amsterdamm 1986), 14-19.
288 Over Sneevliet: Max Perthus, Henk Sneevliet. Revolutionair-socialist in Europa en
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299 Zie hierover: Voerman, De meridiaan van Moskou, 184-214.
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377 Over de internationale verbindingen: W. Buschak, Das Londoner Büro. Europaischeaische Sozialisten in der Zwischenkriegszeit (Amsterdam 1985); Guy Desolre, 'On
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sociaalsociaal (Den Haag 1998), bijlage 779-785.
466 Anekdote uit 'Concept autobiografie' van Rsp-hoofdbestuurslid Fokke Bosman.
Archieff Fokke Bosman, map 8. Over de moeizame besprekingen voorts o.a. de
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(ongepubliceerdee doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1985).
866 Collectie H.H.A. van Gybland Oosterhoff, ARA (met name map 1933). werpt
goedd licht op deze verwikkelingen. Vgl. ook de correspondentie in de Collectie
H.P.. Blok map 1 NIOD.

877 De Jonge, Crisis en critiek, 155. Zie hierover ook Collectie Gerretson mappen 725,
7299 en 2075-2083, ARA.
888 J. Bosnians, 'Horace, Hugo Alexander van Gybland Oosterhoff Biografisch Woordenboekdenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979), 433-434.
899 Zwaga, Het Verbond voor Nationaal Herstel. Zie ook Collectie Van Gybland
Oosterhoff.. Ook een artikel in Nationaal Herstel. Orgaan van het Verbond voor
NationaalNationaal Herstel van 2-8-1932 werpt licht op de ontstaansgeschiedenis.
900 Brief W. Ludde aan R. Groeninx van Zoelen 3-12-1932. Geciteerd bij Zwaga, Het
VerbondVerbond voor Nationaal Herstel, 23.
911 Geciteerd bij Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 47.
922 Cijfers uit Zwaan, De zwarte kameraden, 47-48.
933 Orlow, 'Relationship', en Zwaan, De zwarte kameraden, 38-44. De Australische
historicuss P. van den Dungen is verantwoordelijk voor de eerste twee hoofdstukkenn in laatstgenoemd boek, 11-88.
944 Meyers, Mussert, 63, en Zwaan, De zwarte kameraden, 29.
955 De Jong, Voorspel, 264-265; Meyers, Mussert, 89-90, en De Jonge, Het nationaalsocialismesocialisme in Nederland, 75-101.
966 De Jong, Voorspel, 265.
977 Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. Nationaal-socialistische (fascistische)tische) staatsleer. Brochure ui (Utrecht 1933). Vermoedelijke auteur is de hegeliaansee filosoof S.A. van Lunteren. Samen met B. Wigersma en J. Hessing
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behoordee hij tot de zogenaamde 'hegelianen' die in de eerste jaren veel invloed
opp de ideologie van de NSB hadden. Zie hierover vooral De Jonge, Crisis en
critiek,critiek, 210-221.
988 Meyers, Mussert, 90.
999 Verslag van de eerste landdag: ei www.inghist.nl 015051a. Verslag landdag op
11-4-19333 te Utrecht 02027a. Zie ook Meyers, Mussert, 74-75.
1000 Verslagen andere landdagen in de eerste jaren: Volk en Vaderland 14-10-1933,
22-9-19344 en 6-4-1935.
1011 Zie hiervoor de excercitievoorschriften voor de Weerafdeling en de Nationale
Jeugdstorm.. ei www.inghist.nl 15027a, 19915a en Overzicht 1933 / 04 2-9. Zie ook:
VolkVolk en Vaderland 18-2-1933.
1022 Emilio Gentile, The sacralization of politics in fascist Italy (Cambridge 1996),
I.. Kershaw, The 'Hitler Myth'. Image and reality in the Third Reich (Oxford 1987).
1033 'Toelichting op de beginselen', Volk en Vaderland 22-9-1934.
1044 Volk en Vaderland 25-8-1934. Ook 17-11-1934.
1055 Zie over de verschillende verwachtingen o.a. de toespraken van F. Smit Kleine,
eii www.inghist.nl 03122a, Van der Voort van Zijp en Koster 03134a en 01051a,
G.. Hofstede en F. van Oppenraaij 19466a. Zie over de dominees in de NSB: Dam,
DeDe NSB en de kerken, 86-109.
1066 Geciteerd bij De Jonge, Het nationaal-socialisme in Nederland, 78. Hierover ook
Blom,, De muiterij op De Zeven Provinciën, 126-141, en J.A.O. Eskes, Repressie
vanvan politieke bewegingen in Nederland: een juridisch-historische studie over het
NederlandseNederlandse publiekrechtelijke verenigingsrecht gedurende het tijdvak 1798(Zwollee 1988), 89-129.
1077 Hierover uitgebreid Robin te Slaa, 'Colijn en het ambtenarenverbod van 1933',
SpiegelSpiegel Historiael 10 (2001), 420-426.
1088 Zie onder meer de 'Open Brief aan Overheid en Volk van Nederland' van
verschillendee hervormde predikanten. Dam, De NSB en de kerken, 94-97.
1099 De Jonge, Het nationaal-socialisme in Nederland, 99-100, en Meyers, Mussert,
83-84. .
1100 ei www.inghist.nl Jaarbericht 1935 / a 4-14, Verslag landdag 8-1-1935,16599a.
1111 Zie o.a. ci-rapport over houding partijen en politieke groeperingen tegenover
NSB.. ei www.inghist.nl Overzicht 1933 / 06. Hierin bijvoorbeeld ook de reactie van
hett Nationaal Jongerenverbond (NJV) 9-10. Zie ook de reactie van F.C. Gerretson,
01051a. .
1122 Zwaan, Zwarte kameraden, 52-54.
1133 Hierover o.a. P. Stoop, 'De totalitaire illusie. Het "Derde Rijk" 1933-1945', in:
Jürgenn C. Hess en Friso Wielenga, Duitsland en de democratie 1871-1990 (Amsterdamm 1992), 129-148, met name 135-137, en Mazower, Dark continent, 132-136.
1144 Over de identificatie van de NSB met de economische prestaties van naziDuitslandd zie vooral Orlow, 'Relationship'.
1155 Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. Brochure iv Actueele vraagen
(Utrechtt 1934).
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1166 Hierover vooral Zwaan, Zwarte kameraden, 40-45, en Havenaar, NSB tussen
nationalismenationalisme en volkse solidariteit, 89-100.
1177 Brochure iv, 25-30.
1188 Over Kuyper en anti-semitisme: Van Rooden, Religieuze regimes, 37. Meer in het
algemeenn over anti-semitisme in Nederland: J.C.H. Blom en JJ. Cahen, 'Joodse
Nederlanders,, Nederlandse joden en joden in Nederland', in: J.C.H. Blom,
R.G.. Fuks-Mansfeld, I. Schöffer (red.), De geschiedenis van de joden in Nederland
(Amsterdamm 1995), 247-310, met name 277-287.
1199 In de jaren dertig waren verschillende partijen onder de naam NSNAP actief,
onderr andere de NSNAP-Van Rappard, de NSNAP-De Bezem en de NSNAP-Kruyt.
Laatstgenoemdee nam deel aan de verkiezingen van 1937, de andere NSNAP-en
hebbenn nooit aan verkiezingen deelgenomen. Zie over de NSNAP het Repertorium
kleinekleine politieke partijen 1918-1967, lemma NSNAP. Het door Arnold Meijer geleide
Zwartt Front doopte zich in 1940 om in Nationaal Front. Zie Repertorium kleine
politiekepolitieke partijen 1918-1967, lemma Zwart Front.
1200 ci-rapport over de 'Onder het Nederlandsche volk heerschende geest', ei www.inghist.nl.. 15900a.

1211 Kooy, Het echec van een volkse beweging; Von der Dunk, In de schaduw van de
depressie;depressie; en Passchier en Van der Wusten, 'Het electoraal succes van de NSB in
1935'»» en Vellenga, Katholiek Zuid-Limburg en het fascisme.
1222 Ook in de provincies Utrecht (9,51 %), Zuid-Holland (8,8o %) en Noord-Holland
(9,64%)) boekte de NSB goede resultaten.
1233 Hierover Vellenga, Katholiek Zuid-Limburg en het fascisme, met name 76-148.
1244 Cijfers De Jonge, Het nationaal-socialisme, 127.
1255 Geciteerd bij De Jonge, Het nationaal-socialisme, 128. Oorspronkelijk uit Voor
volkvolk en vaderland. Tien jaren strijd van de Nationaal-Socialistische Beweging der
NederlandenNederlanden (Utrecht 1943), 321-322.
1266 Geciteerd bij Zwaan, Zwarte kameraden, 68.
1277 De Jonge, Het nationaal-socialisme in Nederland, 127. Over de kerkelijke maatregelen:: Dam, De kerken en de NSB, en J.P. de Valk, 'Italië, het Vaticaan en de
NSBB 1933-1937', in: J.P. de Valk, Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen
tussentussen de Heilige Stoel en het Nederlandse katholicisme 1815-1940 (Nijmegen 1998),
307-339. .
1288 Het belang van EDD blijkt vooral uit F. Rovers, Eenheid door democratie. Een
analyseanalyse van een burgerlijk-democratische volksbeweging in de jaren dertig (Utrecht
1986). .
1299 Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. Brochure v Staatkundige richtlijnenlijnen (Utrecht 1936).
1300 Zwaan, Zwarte kameraden, 54-56. ei www.inghist.nl Overzicht 1935/03. Dit
weerspreektt sterk de vooral door Havenaar, Meyers en De Jonge gesignaleerde
euforiee binnen de NSB. Havenaar, NSB tussen nationalisme en volkse solidariteit,
99-100;; De Jonge, Het nationaal-socialisme in Nederland, en Meyers, Mussert,
92-93--
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1311 ci-rapporten over het bureau Vorming, www.inghist.nl Overzicht 1935 / 04; Jaarberichtt A 1936 Fascistische en nationaal-socialistische organisaties in Nederland.
Jaarberichtt 1936 / a.
1322 ei www.inghist.nl Jaarbericht A 1936,3.
1333 Geciteerd bij J. Horman, De collaborateur. Een sociaal-psychologisch onderzoek
naarnaar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter (Amsterdam 1981), 100. Oorspronkelijkk uit H. Bardeloos, 'Het streekkarakter van het nationaal-socialisme
inn ons land.', Sociologisch Bulletin jrg 2 (1948), 65-85.
1344 ei www.inghist.nl Rapport 10-3-1937 42538a. De onvrede van de oude garde blijkt
ookk uit Overzicht 1936 / 06.
1355 Over deze couppoging van G. van Duyl is het meest uitvoerig: Meyers, Mussert,
102-110.. Van Duyl stichtte na zijn vertrek de Nederlandsche Volkspartij, die nooit
aann Tweede-Kamerverkiezingen zou deelnemen, en sloot zich uiteindelijk aan
bijj het Nationaal Front.
1366 Over de reactie van de ei, 'Vergadering van politieverbindingen van den CL,
gehoudenn te Utrecht op 27 November 1936', ei www.inghist.nl 39649a. Zie ook
hett Overzicht no. 21937. Overzicht 1937/02. Over de reactie van de NSB, Zwaan,
ZwarteZwarte kameraden, 67-69.
1377 Zwaan, Zwarte kameraden, 68.
1388 Over de geringe interesse van veel leden voor het afdelingswerk zie onder andere
Jaarberichtt 1937 A, 'Fascistische en nationaal-socialistische organisaties in Nederland',, 12. In dit jaarbericht is een volledig overzicht van de nevenorganisaties
vann de NSB te vinden.
1399 Inge Spruijt, Onder de vleugels van de partij. Kind van de Führer: levensverhaal
vanvan een Nederlandse ex-ss-er (Bussum 1983), 40.
1400 David Barnouw, Rost van Tonningen. Fout tot het bittere eind (Amsterdam 1994),
57 7
1411 Meyers, Mussert, 109.
1422 De vechtpartij vond op 28 februari 1939 plaats tijdens een debat over de zogenaamdee Zaak-Oss, een lokaal conflict over zedendelicten en fraude dat uitliep op
eenn landelijke machtstrijd over de marechaussee. Hierover uitvoerig Barnouw.
RostRost van Tonningen, 37-45, en Jos Smeets, De affaire-Oss. Van lokaal conflict tot
nationalenationale rel (Amsterdam 2001). Het was de tweede maal dat Rost van Tonningenn geschorst werd. Ook cPH-parlementariër Lou de Visser werd tweemaal
geschorst.. Zie hierover E. van Raalte, Het Nederlandse parlement (Den Haag
1966),, 191-193. Zie ook de krantenverslagen in De Telegraaf 3-3-1939 en Algemeen
HandelsbladHandelsblad 2-3-1939.
1433 Barnouw, Rost van Tonningen, 44.
1444 Uitvoerig over de Mussert-Garde: Meyers, Mussert, 124-130. Ook ci-rapport 1654
'Nieuwee neven-organisaties van de N.S.B.' 24-1-1940, 01923b, www.inghist.nl.
1455 Zwaan, Zwarte kameraden, 96.
1466 Koole, Politieke partijen, 329-330.
1477 Over extreem-rechtse partijen na 1945: Van Donselaar, Fout na de oorlog.
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1488 Duverger, Political parties, 27-40 en 116-132.
1499 Over de 'spelregels' van de Pacificatiedemocratie: Lijphart, Verzuiling, pacificatie
enen kentering, 116-130.
1500 Binnen de CPH en RSAP was behalve 'anarchisme' en 'liberalisme' ook de term
'sektarisme'' in zwang als beschrijving van karakterologische zwakheden. Opvallendd is in dit verband de gelijkenis met de {naoorlogse) Socialistiese Partij
inn haar beginjaren, waar het gaat om angst voor binnensluipen van 'liberale
neigingen'.. Kees Slager, Het geheim van Oss. Een geschiedenis van de SP (Amsterdam/Antwerpenn 2001), 165 en 173.
1511 Voerman, De meridiaan van Moskou, 468. Zie hierover ook Karel van het Reve,
HetHet geloof der kameraden. Kort overzicht van de communistische wereldbeschouwingwing (Amsterdam 1989), 126-134.
1522 Over de internering van NSB'ers, RSAp'ers en cpH'ers Perthus, Sneevliet, 415.
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SloSlo tbeschouwing

ïï P.H. Ritter jr, Over Mussert (Baarn 1934), 5-6. Ook geciteerd bij Te Velde, Stijlen
vanvan leiderschapy 157-158.
22 Zie Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967. In de jaren dertig is in Frieslandd ook een Frysk Fascisten Front actief geweest. Deze heeft evenwel nooit aan
verkiezingenn deelgenomen. In de jaren zestig en zeventig is de Fryske Nasionale
Partijj korte tijd actief geweest. Met regionalistische en separatistische partijen in
hett buitenland wordt hiermee onder meer gedoeld op Sinn Féin en de Scottish
Nationall Party in Groot-Brittannié, de Bayerische Vblkspartei en de Hannoverischee Landpartei in Duitsland en de Vlaams-nationalistische en Duitse partijen
inn België. Zie voor een volledig overzicht van de resultaten: Daniel Caramani,
ElectionsElections in western Europe since 1815. Electoral results by constituencies (New Y
2000). .

33 Zie hiervoor o.a. Huizinga, 'Nederlands geestesmerk'.
44 Citaat uit HTK 1934/1935,1785-1786. Zie ook de andere bijdragen in dit debat
HTKK 1934 /1935,1769-1790. Ook de commentaren in De Nederlander 11-3-1935, Het
VolkVolk 21-3-1935, Algemeen Handelsblad 21-3-1935 en 22-3-1935 en De Maasbode 223-1935.. Laatstgenoemde krant schreef naar aanleiding van de plotse waardering
voorr kleine partijen in de debatten: 'Nog nooit zijn de kleine partijtjes zoo op
hett schild geheven als de laatste dagen.'
55 Hierover o.a. ook Van Vree, De Nederlandse pers en Duitsland, met name 191 en
343-345-66 Aldus een lid van de HGS in Staat en Kerk 14-7-1922.
77 Zie bijvoorbeeld de commentaren in NRC 23-4-1922 en 24-5-1922 en Algemeen
HandelsbladHandelsblad 7-6-1922 en 21-1-1933.
88 Eskes, Repressie van politieke bewegingen in Nederland, met name 89-284. Over
dee Radio-Controle Commissie: H. Wijfjes, Radio onder restrictie. Overheidsbemoeiingmoeiing met radioprogramma's 1919-1941 (Amsterdam 1988).
99 Meyers, Mussert, 62.
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Epiloog Epiloog
11 Hierover o.a. J.C.H. Blom, 'De Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse samenleving:: Continuïteit en verandering', in: J.C.H. Blom, Crisis, bezettingen herstel,
28-36,, en Righart, 'Nederland in het interbellum'.
22 De RCP en de Protestantse Unie behaalden respectievelijk o,oi% en 0,6% van
dee stemmen.
33 Hierover Verrips, Dwars, duivels en dromend, 223-382; De Jonge, Het communismenisme in Nederland, 93-147 en J. Withuis, Opoffering en heroïek. De mentale
wereldwereld van een communistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland 194619761976 (Meppel 1990).
44 Veel leden van deze partijen zouden later overstappen naar de Socialistische
Unie.. Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
55 Hierover J. Bosmans, 'Het eenheidsgesprek tussen KVP, KWG en KNP 1952-1956',
JaarboekJaarboek KDC 12 (1982), 46-99.
66 Vergelijkbare partijen zijn het Jong Conservatief Verbond (1952), de Nederlandse
Oppositiee Unie (1956), de Nationale Unie (1956), de Liberale Staatspartij (1963),
dee Partij van Vrije Burgers (1963), de Partij Economisch Appèl (1963) en de
Christen-Democratenn Unie (1967). Repertorium kleine politieke partijen 19181967. 1967.
77 Over de NVU: Van Donselaar, Fout na de oorlog, 142-170. Over Provo en de
Kabouterpartij:: Virginie Mamadouh, De stad in eigen hand. Provo's, kabouters
enen krakers als stedelijke sociale beweging (Amsterdam 1992). Informatie over de
verschillendee wortels van Provo dank ik aan Niek Pas, die aan de Universiteit
Utrechtt een proefschrift over Provo voorbereidt. Over KEN-ml: Tom-Jan Meeus,
'Kameradenn onder elkaar. Hoe de BVD de weg bereidde voor de Socialistische Partij',, NRC-Handelsblad 20-2-1999. Aan de Boerenpartij is, merkwaardig genoeg,
nogg zeer weinig aandacht besteed. Het uit 1969 daterende werk van Nooij geldt
nogg steeds als het 'standaardwerk'. A.T. J. Nooij, De Boerenpartij. Desoriëntatie en
radikalismeradikalisme onder de boeren (Meppel 1969).
88 Zie bijvoorbeeld de serie 'Ook van de partij' in De Tijd in februari 1967. Ook
HaagseHaagse Post 11-5-1963 en 14-1-1967.
99 Een voorbeeld van zo'n politicus is de PvdA'er en voorzitter van de Tweede
Kamerr Dick Dolman. Zijn pleidooi voor een kiesdrempelverhoging in 1985
wektee veel protest, o.a. in De Groene Amsterdammer. Martin van Amerongenn en Rudi Boon, 'De kleine partijen en de kiesdrempel. Twintig stellingenn over de Evenredige Vertegenwoordiging', De Groene Amsterdammer 6-21985. .
100 Over de discussies over de kiesdrempel o.a. C. J. Verplancke, 'Naar een verhoging
vann de kiesdrempel? Een slechte dienst aan de democratie', Intermediair 104-1970;; Van Amerongen en Boon, 'De kleine partijen en de kiesdrempel', en
Koenn Vossen, 'Kleine partijen in een kleine natie.', Openbaar Bestuur 12 (2000),
16-19. .
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xii Zie hierover bijvoorbeeld De Nederlandse kiezer - Een onderzoek naar zijn gedragingengingen en opvattingen (Den Haag 1956), 19-21. Ook vermeld door Daalder, 'De
kleinee politieke partijen - een inventarisatie'.
122 Vier jaren en vele onderlinge ruzies later zouden beide partijen al hun zetels
verliezen. .
133 Hierover Jurta Chorus en Menno de Galan, In de ban van Fortuyn. Reconstructie
vanvan een politieke aardschok (Amsterdam 2002).
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BijlageBijlage 1
11 Voor een meer uitgebreide beschrijving van de gebruikte methode zie de inleidingg bij het Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.
22 Een volledig overzicht van bezochte archieven is te vinden in de inleiding van
hett Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967.

Geraadpleegdee bronnen
Archieven Archieven
InternationaalInternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam
Archieff RSAP/RSP

Archieff Fokke Bosman
Archieff K.H.E. de Jong
Archieff SDAP

Archieff SDAP-federatie Amsterdam
NederlandsNederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), Amsterdam
Collectiee H.R Blok
Collectiee Vaderlandsch Verbond
Documentatiemappen n
GemeentearchiefGemeentearchiefAmsterdam
Bibliotheekcollectie e
Notulen n
InternationaalInternationaal Instituut en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV), Amsterdam
Collectiee E.W. Wijnaendts Francken-Dyserinck
Theater-Instituut,Theater-Instituut, Amsterdam
Collectiee Henri ter Hall
AlgemeenAlgemeen Rijksarchief (ARA), Den Haag
Verenigingenregisterr ministerie van Justitie
P.T.T.. Radio
Archieff Ons Belang
Collectiee F.C. Gerretson
Collectiee E.A.Van Beresteyn
Collectiee H.A.A. van Gybland Oosterhoff
Collectiee H.R Marchant
Collectiee E.A. van Raalte
Collectiee J.A. Veraart
Collectiee W.D. de Jonge
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GemeentearchiefGemeentearchief Den Haag
Bibliotheekcollectie e
Collectiee Henri ter Hall's Revuegezelschap

DocumentatiecentrumDocumentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), Groninge
Collectiee G. Taal
Collectiee H.C. Dresselhuys
RijksarchiefRijksarchiefNoord-Holland Haarlem
Archieff Bisdom Haarlem
ArchiefdienstArchiefdienst Kennemerland Haarlem
Stukkenn betreffende de verkiezingen van de Tweede Kamer 44/001324 (1853-1933)
BisdomBisdom 's-Hertogenbosch
Archieff Bisdom 's-Hertogenbosch
GemeentearchiefGemeentearchief Rotterdam
Bibliotheekcollectie.. Doos politieke partijen alfabetisch A t / m G. Gemeentearchief
Rotterdam m
UtrechterUtrechter Archieven
Archieff aartsbisdom Utrecht
GebruikteGebruikte periodieken
AlgemeenAlgemeen Handelsblad
DeDe Arbeid (NAS)
ArnhemscheArnhemsche Courant
DeDe Baanbreker (RSP)
DeDe Courant-Het Nieuws van den Dag
DrentscheDrentsche en Asser Courant
DeDe Gids
DeDe Groene Amsterdammer
HaagschHaagsch Maandblad
HaagscheHaagsche Courant
HetHet Huisgezin
Intermediair Intermediair
DeDe Jonge Geus (HGS)
KatholiekeKatholieke Staatkunde
KlassefrontKlassefront (RSAP)

DeDe Loods (Economische Bond)
DeDe Maasbode

GERAADPLEEGDEE BRONNEN

MiddenstandsbelangMiddenstandsbelang (Middenstandspartij)
NationaalNationaal Dagblad (NSB)
NationaalNationaal Herstel (Verbond voor Nationaal Herstel)
DeDe Nederlander (CHU)
DeDe Nieuwe Courant
DeDe Nieuwe Fakkel (OSP/RSAP)
DeDe Nieuwe Plattelander (Plattelandersbond / NBTM-partij)
NieuweNieuwe Rotterdamsene Courant
HetHet Nieuws van den Dag
NieuwsbladNieuwsblad van het Noorden
OnzeOnze Vaan (RKVP/KDP)
RoodRood Kader (OSP)
DeDe Roomsche Democraat (RKVP)
DeDe Socialist (SDAP)

StaatStaat en Kerk (HGS)
StaatkundeStaatkunde (KDP)
StaatkundigeStaatkundige Brieven (Liberale Partij)
DeDe Standaard (ARP)
DeDe Syndicalist (NAS)
DeDe Tegenstroom (Bezuinigingspartij)
DeDe Telegraaf
DeDe Tribune (SDP / CPH)
UtrechtschUtrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad
HetHet Vaderland
DeDe Vaderlander (Verbond van Actualisten)
HetHet Volk (SDAP)

VolkVolk en Vaderland (NSB)
VolksVolks Welvaart (Neutraal Blok aller Middenstanders)
VragenVragen des Tijds
VrijVrij Nederland
DeDe Vrije Socialist (anarchistisch)
DeDe Vrijheid (Vrijheidsbond)
DeDe Vrijzinnig Democraat (VDB)
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Literatuur Literatuur
ArtikelenArtikelen in dag-en weekbladen zijn niet opgenomen
Gedruktee bronnen
HandelingenHandelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal 1917/1918-1939 /1940
Electronischee bronnen
BiografischBiografisch Woordenboek van Nederland, deel 1 t / m v. www.inghist.nl
CentraleCentrale Inlichtingendienst Reconstructie van een archief, www.inghist.nl
Elpee e
Koott en Bie, Op hun pik getrapt, Simpelpee 1980
Boekenn en artikelen
Abma,, G., en J. de Bruijn (red.), Hoedemaker herdacht (Baarn 1989)
ActieActie of scheuring. Een woord van verweer door de redacteuren van De Fakkel E van
derder Goes, J. de Kadten PJ. Schmidt (Hilversum 1932)
Aerts,, R., De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De
GidsGids (Amsterdam 1997)
Aerts,, R., H. de üagre Böhl, P. de Rooy en H. te Velde, Land van kleine gebaren. Een
politiekepolitieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen 1999)
Ankersmit,, E, Macht door representatie. Exploraties ui. Politieke filosofie (Kampenn / Kapellen 1997)
Bank,, J., 'Beheersing en beheersbaarheid van het katholieke volksdeel', in: RW. Klein
enn G.J. Borger, De jaren dertig. Aspecten van crisis en werkloosheid (Amsterdam
1979),, 228-236

Bardeloos,, H.,'Het streekkarakter van het nationaal-socialisme in ons land', Sociologischlogisch Bulletin 2 (1948), 65-85
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Eeden,, Frederik Willem van (1869-1932), 42
PsychiaterPsychiater en schrijver. Oprichter commune Walden 1898. Oprichter vereniging
GemeenschappelijkGemeenschappelijk Grondbezit 1901. Redacteur De Groene Amsterdamm
1922.1922. Kandidaat ATAG 1917. Lijsttrekker ASP 1918. Lid Grondpartij 1921.
Edison,, Thomas, 166
Eigeman,, Johannes Alexander (1876-1958), 173
HoogleraarHoogleraar staatsrecht Economische Hogeschool te Rotterdam. Lid bestuur Natio
nalenale Unie 1924-1933. Lid bestuur Ons Leger. Lid Verbond voor Nationaal Herstel
1933-1934-1933-1934-
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Eikeboom,, Hendrik Willem (1898-1945), 147
AnarchistAnarchist en dichter. Corrector bij De Telegraaf. Redacteur De Vrije Socialist en
Dee Arbeider. Sympathisant Rapaillepartij 1921.
Ekering,, Lodewijk Cornells Willem (?-?), 79
PredikantPredikant te Amsterdam. Lid HGS 1924-1936. LidmB na 1936, o.a. lid gemeentera
AmsterdamAmsterdam 1939-1940.
Elout,, C.K. (1870-1947), 37,51,59, 245
JournalistJournalist Algemeen Handelsblad. Sympathisant Comité voor de Verkiezing van
OnafhankelijkeOnafhankelijke Kamerleden 1922.
Enkaa (zie Anke van der Vlies)

Faber,, Heye, 186
Fabius,, Jan (1888-1964), 211
Journalist.Journalist. Hoofdredacteur Nieuwsbrief. Lid bestuur Jong Conservatief Verbo
1952.1952. Lid gemeenteraad Den Haag Partij van Vrije Burgers 1962-1964. Kandidaat
PartijPartij Economisch Appèl 1963.
Feldmeyer,, Johannes Hendrikus (1910-1945), 193
BezoldigdBezoldigd propagandist NSB 1935-1937. Leider Mussert-Garde 1939-1940. Tij
dede bezetting oprichter/voorman Nederlandsche ss, Germaansche ss en voorman
SonderkommandoSonderkommando Feldmeyer.
Feuilletauu de Bruyn, Willem Karel Hendrik (1886-1972), 210
MilitaireMilitaire carrière in Nederlands-Indië 1907-1935. Lid Volksraad namens Vader
landschelandsche Club 1931-1935. Lid Verbond voor Nationaal Herstel 1935-1940, Nati
naalnaal Comité Handhaving Rijkseenheid 1946. Lijsttrekker Onafhankelijk Nationale
GroepGroep 1948 en Jong Conservatief Verbond 1952. Voorzitter Groter Nederland Actie
1948-1961. 1948-1961.
Fieret,, W., 81
Fikse,, Anton (?-?), 124, 259
LandbouwerLandbouwer te Barneveld. Lid hoofdbestuur Plattelandersbond en NBTM-p
1929-1933.1929-1933. Voorzitter Groen Front rond 1933.
Fimmen,, Eduard Carl (Edo) (1881-1942), 84, 86
MedeoprichterMedeoprichter en secretaris Internationaal Verbond van Vakvereeniginge
1923.1923. Secretaris International Transport Workers Federation 1919-1942. Redacteur
Dee Socialist 1928-1929. Voorzitter OSP 1932.
Fockema,, Rudolph Adriaan (1853-?), 56
PresidentPresident Gerechtshof Leeuwarden 1910-1920. Lid Liberale Partij 1922-1924. V
zitterzitter Vaderlandsch Verbond 1924-1925.
Fortuyn,, Wilhelmus Simon Petrus (Pim) (1948-2002), 13,215
ColumnistColumnist Elsevier. Lijsttrekker Leefbaar Nederland 2001-2002 en Lijst Pim Fo
tuyntuyn 2002. Op 6 mei 2002 vermoord.
Frijdaa Izn., Joseph (n), 260
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Geelkerken,, Cornells van (1901-1976), 163,167,181,190,194
CommiesCommies provinciale griffie te Utrecht 1919-1934. Lid Verbond van Actualisten
enen Nederkmdsche Oranje Nationalisten 1922-1929. Medeoprichter en algemeen
secretarissecretaris NSB 1931-1944. Eind 1944 geroyeerd als lid NSB.
Geiger,, Th., 135
Gelder,, Cornells de (1856-1931), 16,129,144,
Acrobaat/marskramer/straatartiest;Acrobaat/marskramer/straatartiest; bekend als Hadjeme
maar).maar). Lijsttrekker Vrije Socialistische Groep (Rapaille Partij) verkiezingen gemeenteraadmeenteraad Amsterdam 1921. Hoofdredacteur van eenmaal verschenen blad De
Raadd 1921. Veroordeeld tot ontwenningskuur in Veenhuizen 1921.
Gentile,, E, 177.
George,, Henri, 155,262
Gerbrandy,, P.S., 211
Gerresen,, Jan (?-i934), 91
Metaalarbeider.Metaalarbeider. Lid OSP. Gestorven tijdens het fordaanoproer.
Gerretson,, Frederik Carel (1884-1958), 171-173.268
BestuursfunctieBestuursfunctie Bataafsche Petroleum Maatschappij 1917-192$ (Shell). (Bij
hoogleraarhoogleraar geschiedenis Utrecht. Voorzitter Nationale Unie en Corporatieve Co
centratiecentratie 1932-1934. Lid Eerste Kamer CHU 1951-1956. Dichter (pseudoniem Geerte
Gossaert). Gossaert).
Göbell jr, Johannes (1889-1964), 58
Journalist.Journalist. Hoofdredacteur De Controleur 1915-1922. Voorzitter Nederlandsch
BondBond van Belastingbetalers 1919-1922. In de jaren dertig medewerker Deutsche
Tageszeitungg en voorzitter Hollandia, vereniging van Nederlanders in Berlijn.
Godefroi,, M.H., 248,56
Goes,, Franc van der (1859-1939)» 84-89,158
MedeoprichterMedeoprichter SDAP 1894. Lid partijbestuur SDAP 1910-1924. Lid bestuur OSP 1
19351935 en RSAP 1935. Medeoprichter Bond van Revolutionaire Socialisten 1935-1939.
Gravemeijer,, Henricus Eskelhoff (1878-1967), 71
PredikantPredikant o.a. te Amsterdam. Voorzitter HGS 1922-1936. Hoofdredacteur Staat en
Kerkk 1922-1937 en 1939-1940. Voorzitter Protestantse Unie 1948-1952 en 1960-1963.
Groenn van Prinsterer, G.} 27,78,167,178,182,191
Groenendaal,, Herman (1901-1979), 143
AnarchistAnarchist en hongerstaker.
Groenendael,, Henricus Antoine GodeMdus van (1874-1944), 201
LeraarLeraar staatsinrichting. Lid Tweede Kamer RKSP 1916-1922. Lijsttrekker Lijst Van
GroenendaelGroenendael 1922.
Groot,, L. de (n), 245
Gyblandd Oosterhoff, Horace Hugo Alexander van (1887-1937), 172-173
ChefChef afdeling Algemeene Zaken Bataafsche Petroleum-maatschappij (Shell). Secretariscretaris Indologische Faculteit Utrecht. Redacteur Rijkseenheid 1929-1937. Vicevoorzittervoorzitter Verbond voor Nationaal Herstel 1932-1937.
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Hadjememaar,, zie C de Gelder
Haighton,, Coenraad Alfred Augustus (1896-1943), 63,166,174
Directeur/commissarisDirecteur/commissaris NV Lotisico 1919-1921. Oprichter, lid Cen
financierfinancier Verbond van Actualisten 1922-1927. Oprichter en financier De Bezem
1927-1932,1927-1932, NSNAP 1932-1935. Lid en financier Zwart Front/Nationaal Front 1
1940.1940. Lid en financier NSNAP-Kruyt en NSNAP-Van Rappard 1940-1941. Redacteur
Dee Nieuwe Gids 1938-1943.
Hall,, Hendrik Johannes (Henri) ter (1866-1944), 47,55,129-132,137,172
OprichterOprichter /directeureerste Nederlandsche Revuegezekchap Henri ter Hall. Voorzi
terter Neutrale Partij 1918-1921. Lid Tweede Kamer Neutrale Partij en Vrijheidsbond
1918-1925.1918-1925. Lid hoofdbestuur Vrijheidsbond 1921-1923. Lijsttrekker Federatie
bandband 1929. Lid Verbond voor Nationaal Herstel rond 1933.
Hamel,, J.A. van (n), 245
Hans,, D., 19,119
Hardenberg,, A.K. (n), 56,247
Hardenbroekk van Ammerstol, Arnoud Hendrik baron van (1875-1947)
DirecteurDirecteur zandsteenfabriek Arnoud te Hillegom. Lid hoofdcomité Liberale Part
1922-1924. 1922-1924.

Heemskerk,, Th. (n), 251
Heeres,, J.E. (n), 249
Hessing,, J. (n), 267
Hitler,, A., 91,160,174,182,188-189,192
Hoedemaker,, Ph.J., 75-76,78,80,178
Hofstede,, G. (n), 268
Houten,, Hendrik Sjoukes van (1892-1952), 105,126
SecretarisSecretaris Bond van Landpachters en Hypotheekboeren. Lid Tweede Kamer CD
1933-1940. 1933-1940.
Houten,, Samuel van (1837-1930), 37,42,50-51,55-66, 200,202,206
LidLid Tweede Kamer (liberaal) namens district Groningen 1869-1894. Minister van
BinnenlandseBinnenlandse Zaken 1894—1897. Lid Eerste Kamer 1904-1907. Redacteur/u
Staatkundigee Brieven 1900-1930. Kandidaat ATAG 1917. Oprichter en voorzitter
VrijheidVrijheid en Recht 1918. Oprichter en lid hoofdcomité Liberale Partij 1922-1924. Sym
pathisant/propagandistpathisant/propagandist Vaderlandsch Verbond 1924-1926. Lid Vri
1927-1930. 1927-1930.
Huizinga,, Johan (1872-1945), 51, 58-59> 136,139-140
HoogleraarHoogleraar geschiedenis te Groningen en Leiden. Lid Comité voor de Verkiez
vanvan Onafhankelijke Kamerleden 1922.
Idenburg,, A.W.F., 32
IJzerman,IJzerman, A.W. (n), 258
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Jacobs,, A., 53
Jonckheer,, Jan Benjamin Anne (1861-1921), 43
DirecteurDirecteur Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Lid bestuur Economische Bond
1917-1919-1917-1919Jong,, Albert Andries de {1891-1970), 143
Anarcho-syndicalist.Anarcho-syndicalist. Secretaris-penningmeester Internationale Anti-M
tischetische Vereniging (IAMV) rond 1924. Voorman Nederlandsch Syndicalistisch Verbondbond rond 1926.
Jong,, Karel Hendrik Eduard de (1872-1960), 62,166,262
PrivaatdocentPrivaatdocent Grieks-Romeinse mysteriën en parapsychologie te Leiden. Opri
enen voorzitter Centrale Raad Verbond van Actualisten 1922-1926. Voorzitter Vaderlandschlandsch Verbond 1927-1928.
Jong,, L. de, 174-175
Jongg van Beek en Donk, Jan Olphert de (1863-1935), 56
OfficierOfficier Koninklijke Marine. Gouverneur Curacao rond 1905. Lid hoofdcomité
LiberaleLiberale Partij 1922.
Jonge,, A.A. de, 164,169,174-175,180
Jonge,, W.D. de (1883-1942) (n), 249
ReferendarisReferendaris ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Lid best
VaderlandschVaderlandsch Verbond 1924-1926. Lid kieswetcommissie Vrijheidsbond 1927
Jongeling,, Pieter (1909-1985), 213
JournalistJournalist en kinderboekenschrijver. Lid Tweede Kamer GPV (1963-1977).

Kadt,, Jacques de (1897-1988), 84,86-87,89,91-93,157,254
AmbtenaarAmbtenaar PTT te Haarlem enpublicist. Lid partijbestuur CPH 1922—1924. Secret
BondBond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs 1924-1927. Redacteur De
Socialist/Dee Sociaal-Democraat 1928-1931. Tweede voorzitter en secretaris OSP
1932-1934.1932-1934. Redacteur De Nieuwe Kern 1934-1940. Lid Tweede Kamer PvdA 194
1963. 1963.
Kalff,, Jan (1873-1954), 51
DirecteurDirecteur 's Rijksmonumentenbureau 1918-1939. Oprichter en voorzitter Oudheid
kundigekundige Bond. Kandidaat Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijke Kamerledenleden 1922.
Kautsky,, K., 87
Kernkamp,, Gerard Wilhelm (1864-1943), 43,50-51,54,58-59,247
HoogleraarHoogleraar geschiedenis te Amsterdam en Utrecht. Redactiesecretaris Vragen d
Tijdss 1902-1930. Redacteur De Groene Amsterdammer 1920-1929. Lid Economischemische Bond 1917-1921. Oprichter en voorzitter Comité voor de Verkiezing van
OnafhankelijkeOnafhankelijke Kamerleden 1922.
Kershaw,, L, 177
Kersten,, Gerrit Hendrik (1882-1945), 70,73,79-82,199
Predikant.Predikant. Initiator oprichting Gereformeerde Kerken in Nederlanden Noord-Ame
rikarika (1907) en van de SGP. Namens de SGP Tweede-Kamerlid van 1922 tot 1940.

306 6

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

Kettmannn jr, George (1898-1970), 167
SchrijverSchrijver en journalist. Hoofdredacteur Volk en Vaderland 1933,1936-1937.
Klerk,, D. de (n), 257
Knaap,, Roel (1880-?), 144
KandidaatKandidaat Rapaille Partij 1922. Penningmeester Bond van Rationalistische Op
ding.ding. Veroordeeld wegens bezit explosieven 1920.
Koekoek,, Hendrik (1912-1987), 211
VeehouderVeehouder te Hollandscheveld, Lienden en Bennekom 1924-1963. Secretaris a
BennekomBennekom CHU 1952-1956. Lijsttrekker Nederlandse Oppositie Unie verkiez
TweedeTweede Kamer 1956. Voorzitter Boerenpartij 1959-1981. Lid Tweede Kamer Boer
partijpartij 1963-1981. Voorzitter Rechtse Volkspartij 1981-1982. Oprichter en voorzitte
VrijeVrije Boeren (Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw) 19461968. 1968.
Koetsveld,, CE. van (n), 247
Kohlbrügge,, H.F. (n), 251
Kolthekk jr, Harm (1872-1946), 155, 264
Journalist.Journalist. Secretaris NAS 1907-1913. Oprichter en lid Tweede Kamer SP 191
OprichterOprichter en lijsttrekker Recht en Vrijheid 1931-1940.
Koopman,, G.H. (?-?), 129
StichterStichter en directeur van de Nederlandsche Opera. Voorzitter Nederlandsche Bo
vanvan Directeuren van Openbare Vermakelijkheden 1918-1919. Kandidaat Neutrale
PartijPartij 1918.
Kooten,, K. van, 16
Kossmann,, E.H., 110,163
Koster,, W.O.A. (?-?), 53, V5,267
IndustrieelIndustrieel Lid Tweede Kamer VDB 1912-1916. Lid NSB vanaf 1933.
Krabbe,, H., 115, 257
Kranenburg,, R., 58
Krijgerr jr, J.M. (n), 251
Kromsigt,, P.J.(n), 251
Kuipers,, H.F. (?-?), 95,254
Marktkoopman.Marktkoopman. Lid gemeenteraad Den Bosch 1923-1949, Lijsttrekker M
liedenlieden 1933.
Kuyper,, A., 27-28,31-33,47, 66-67
Kuypers,, Marinus Johannes Gerardus (?-?), 100
RedacteurRedacteur Katholiek Sociaal Weekblad, De Roomsche Democraat Lid hoofdbestuurstuur RKVP
Kwint,, N.C. (n), 259
Laar,, A.R. van de (n), 250
Land,, W. van 't (n), 259
Lenin,, V.I., 119,149-152,155,159
Liebknecht,, K., 155
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Ligt,, Bartholomeus (Bart) de (1883-1938), 141,143
PredikantPredikant te Nuenen 1910-1915. Voorzitter Bond van Christen-Socialisten 19141918.1918. Bestuurslid Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectuelen 1919-1922 en
RassemblementRassemblement International contre Ie Guerre et Ie Militarisme 1937. Redacteu
Wapenss Neder 1922-1925.
Lingbeek,, Casper Andries (1867-1939), 70,73,76-79» 199
PredikantPredikant o.a. te Urk. Lid Tweede Kamer HGS 1925-1937. Voorzitter HGS m6-W9Louwes,, H.D., 127
Luns,, J.M-A,H., 211
Lunteren,, S.A. van (n), 267
Luteraan,, Barend (1878-1970), 141
KandidaatKandidaat SDP 1913. Actief in radenbeweging. Kandidaat OSP 1933. Lid RSAP
1935.1935. Lid Bond van Revolutionair-Socialisten 1935. Na de Tweede Wereldoorlog
lidlid PvdA. Onder andere actiefin Spartacusbeweging.
Lutkie,, Wouter Leonardus (1887-1968), 94,166,173
AmbteloosAmbteloos priester te Nuland Nuland 1922-1968. Redacteur Aristo. Algemeen cu
tijdschriftt 1928-1965. Achter de schermen actief in allerlei bewegingen o.a. NKP,
NationaleNationale Unie, Verbond van Actualisten, De Bezem, ANFB, Zwart Front en Nationaalonaal Front.
Luxemburg,, R., 155

Maartens,, L.P. (n), 260
Marchant,, H.P., 47,52-53,167,245
Marchantt et d' Ansembourg, Maximilian us Victor Eugène Hubertus Josef Maria de
(1894-1975)»» 175» 181
MilitaireMilitaire dienst in Duitse leger 1914-1918. Burgemeester Amstenrade 1925-1934.
ContactpersoonContactpersoon NSB met buitenland, m.n. Duitsland 1934-1937- Lid Provi
StatenStaten LimburgRKSP 1927-1931. Lid Provinciale Staten LimburgNSB 1935-1941- Lid
EersteEerste Kamer NSB 1935-1937. Lid Tweede Kamer NSB (fractievoorzitter) 1937-1940.
CommissarisCommissaris der provincie Limburg 1941-1944.
Marx,, K., 28,33
Meijer,, A. (n), 268
Menist,, Abraham (1896-1942), 160
MeubelmakerMeubelmaker en metselaar. Lid CPH 1920-1927. Lid partijbestuur RSP en RS
1929-1940.1929-1940. Lid leiding MLL-Front 1940-1942. Gefusilleerd in kamp Amersfoort.
Meyers,, J., 174-175,180
Michels,, R., 85
Mussert,, Anton Adriaan (1894-1946), 66,80,126,135,163-165,168,173-194» 206-207
IngenieurIngenieur bij Provinciale Waterstaat te Utrecht 1920-1934. Secretaris Nationale
ComitéComité van Actie tegen ontwerp-verdrag met België 1925-1927. Lid Vrijheidsbond
rondrond 1922. Oprichter en Leider NSB 1931-1945. Leider van het Nederlandsche Volk
1942-1945.1942-1945. Na de oorlog gefusilleerd
Mussolini,, B., 62,139,160,163,166,178,183,188-189
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Myle,, Cornelis Herfst Adriaan van der (1867-1951), 59
HuisartsHuisarts en dichter. Voorzitter Nederlandsche Bond van Belastingbetalers 19201922.1922. Voorzitter Nationale Bond voor Bezuiniging 1922-1927. Voorzitter Verbond
vanvan Nationalisten 1929-1933. Voorzitter Nationaal-Socialistische Partij 1933-1935.

Nagel,, Johan George (Jan) (1939), 214
WerkzaamWerkzaam bij VARA. Lid partijbestuur en lid Eerste Kamer PvdA. Oprichter, lid
gemeenteraadgemeenteraad en wethouder Leefbaar Hilversum. Oprichter/voorzitter Leefb
NederlandNederland 2001-2002. Oprichter Nieuw Nederland 2002.
Netscher,, Franciscus Cristianus Johannus (Frans) (1864-1923), 51
JournalistJournalist (o.a. De Nieuwe Gids en Netscher's Revue). Lid Comité voor de Verkiezingzing van Onafhankelijke Kamerleden 1922.
Nierstrasz,, B., 42-43,167
Nolens,, W.H., 98, 245
Nolte,, E., 165
Nolthenius,, H., 51
Oppenraaij,, F. van (n), 268
Oud,, P.J., 53
Oversteegen,, George (1902-1989), 144
LidLid gemeenteraad Haarlem Anti-Stemdwangpartij 1927-1930. Lid gemeenteraad
HaarlemHaarlem CPH i930~i935- Lid NSNAP rond 1936. Voorzitter/lijsttrekker Bond van
WereldburgersWereldburgers in de jaren vijftig.
Peereboom,, B.G. (n), 251
Piuss ix, paus, 97
Ploeg,, H. van de (n), 253
Posthuma,, F.E., 190
Primoo de Rivera,, M., 139

Raalte,, E.A. van, 58
Rappard,, A.G.A. ridder van, 121
Rappard,, Louis Rudolph Jules ridder van (1906-1994), 211
BurgemeesterBurgemeester Gorinchem 1939-1972. Oprichter en voorzitter Liberale Staa
1963.1963. Oprichter en voorzitter Nederlands Appèl 1971.
Ravesteyn,, Willem van (1876-1970), 123,150-151
Historicus.Historicus. Lid SDAP 1898-1909. Redacteur De Tribune 1907-1925. Lid bestuur
enen CPH 1909-1925. Lid Tweede Kamer CPH 1918-1925. Vanaf1934 wederom lid SDAP.
Resink,, A.J. (?-?), 144,262
Schilder,Schilder, bioloog. Lid CPH omstreeks 1919-1921. Lid Bond van Revolutionair-Soci
listischelistische Intellectuelen. Kandidaat Kunstenaarspartij verkiezingen Tweede Kamer
1922. 1922.

Righart,, H., 25
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Ritterr jr, Pierre Henri. (1882-1962), 199» 210
HoofdredacteurHoofdredacteur Utrechtsen Provinciaal en Stedelijk Dagblad 1918-1934. Rad
commentatorcommentator AVRO 1934-1957. Kandidaat Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaa
1952. 1952.
Rolandd Holst-van der Schalk, Henriette Goverdina Anna (1869-1952), 155, 206
Dichteres.Dichteres. Lid SDAP 1897-1910, SDP/CPH 1916-1924, Bond van Kommunistische
Strijd-Strijd- en Propagandaclubs 1924-1926. Vanaf eind jaren twintig betrokken bij
religieus-socialistischereligieus-socialistische initiatieven.
Romein,, J.M., 186,135
Roodhuyzen,, J.(n), 248
Roscamm Abbing, Herman Otto (1874-1939). 77,251
PredikantPredikant te Arnhem. Lid bestuur HGS.
Rostt van Tonningen, Meinoud Marinus (1884-1945), 189,191-194» 199. 270
WerkzaamWerkzaam bij de Volkenbond 1923-1936. Lid Tweede Kamer NSB 1937-1940. Hoofd
redacteurredacteur Nationaal Dagblad 1937-1941. Tijdens de bezetting onder andere presidentsident van De Nederlandsche Bank, secretaris-generaal Bijzondere Economische
Zaken,Zaken, waarnemend secretaris-generaal Financiën.
Ruyss de Beerenbrouck, Ch.J.M., 73,170,199

Savorninn Lohman, A.F. de, 31,78, 252
Schaepman,, H.J.A.M., 30, 98,103
Schermerhorn,, W., 186
Schmidt,, Petrus Johannes (Piet) (1896-1952), 84-89,91-93.158-161, 254
ChefChef documentatie NW 1924-1928. Redacteur De Socialist 1928-1932. Lid partijbestuurbestuur SDAP 1930-1932. Voorzitter OSP 1932-1935- Voorzitter RSAP 1935-1936' Lid
SDAPSDAP 1936-1940. Redacteur]eMamtiendrai 1941-1944- Medeoprichter Nederlandse
VolksbewegingVolksbeweging 1945. Adviseur Nederlandse delegatie Verenigde Naties 1945-19
Schoeffelenberger,, JJ. (n), 262
Schürmann,, Johann Gerard (?-?), 61
AdvocaatAdvocaat te Rotterdam. Lid bestuur Vaderlandsch Vaderlandsch Verbond 1925. Voo
VaderlandschVaderlandsch Verbond 1926.
Schutte,, Gerrit Jan (Gert) (1939). 213
Gemeenteambtenaar.Gemeenteambtenaar. Lid Tweede Kamer GPV en Christenunie 1981-200
Seymour,, J.C. (n), 262
Siedenburg,, Willem (?-?), 20,37,40
LijsttrekkerLijsttrekker Lijst Siedenburg 1929.
Simons,, S.(n), 247
Sinclairr de Rochemont, Hugues Alexandre (1901-1942), 62
AmbtenaarAmbtenaar rijksoverheid tot 1939. Oprichter en secretaris Centrale Raad Verbondbond van Actualisten 1923-1925. Lid van De Bezem 1927-1932. Oprichter Verbond
vanvan Nationaal-Solidaristen Rijks-Nederland 1932. Lid mNAP-Van Rappard 1940.
DienstDienst bij de Waffen-ss. Gestorven aan het Oostfront.
Sluyser,, M., 141

3io o

VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK

Smid,, Jan (1865-1945), 125-127,172
ReferendarisReferendaris Ministerie van Landbouw. Lid Verbond voor Nationaal Herstel
1933^1933^ Voorzitter Nationale Bond Landbouw en Maatschappij 1932-1940.
Smitt Kleine, F. (n), 267
Sneevliet,, Hemïcus Josephus Franciscus Marie (Henk) (1883-1942), 90,141,152-173,
199,206,265 5
Mede-oprichterMede-oprichter Indische Sociaal-Democratische Vereeniging 1917. Afgev
CominternComintern in China 1921-1923. Lid afdeling Duitsland Comintern te Moskou 192
1924.1924. Voorzitter/propagandist NAS 1924-1940. Voorzitter RSP 1929-1935. Lid Tweede
KamerKamer RS(A)P 1933-1937. Secretaris, voorzitter RSAP 1935-1942. Leider Marx-Lenin
Luxemburg-FrontLuxemburg-Front 1940-1942. Redacteur Spartacus 1940-1942. Gefusillee
AmersfoortAmersfoort 1942.
Snijders,, Cornells Jacobus (1852-1939), 172-173, 206
OpperbevelhebberOpperbevelhebber van land- en zeemacht 1914-1918 (eervol ontslag n
metmet regering 1918). ErevoorzitterI'lijsttrekker Verbond voor Nationaal Herstel 19321937-1937Spill,, J.H.W.Q. ter (n), 249
Staal,, Karel Richard van (1889-?), 90
WethouderWethouder SDAP te Gouda. Lid bestuur OSP 1932-1933. Lid hoofdbestuur 'Stich
tingting 1940-1945'. Lid dagelijks bestuur Internationale commissie ter bestrijding van
concentratiekampsystemen. concentratiekampsystemen.
Staalman,, Abraham (1871-1935), 129-134
SecretarisSecretaris Nederlandsche Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters
voorzittervoorzitter Comité tegen Overmatige Drankbestrijding. Lid Tweede Kamer Middenstandspartijdenstandspartij 1918-1921 en Vrijheidsbond 1921-1929. Oprichter/voorzitt
MiddenpartijMiddenpartij voor Stad en Land 1929.
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Rijksbureauu voor Monumentenzorg,
52 2
Rodee Omroep, 161
Roomsch-Katholiekee Journalistenvereeniging,, 107
Roomsch-Katholiekee Staatspartij,
11,17-18,24,30-31,35,38,67-68, ,
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213-214 4
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165-166,249,262 2
Verbondd tot Democratiseering der
Weermacht,, 114,116,202
Verbondd voor Nationaal Herstel, 64,
165,172-175,188,, 200, 206, 210-211
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Zuiderzeepartij,, 15
Zwartt Front, 165,184,268

Summary y
Freee fishing in the Vondelpark
Smalll political parties in the Netherlandss 1918-1940
Freee fishing in the Vondelpark (a municipal park in Amsterdam) was the secondd demand on the program of the so-called Rapaille Partij (literally the riff-raff
party).. This 'non-part/ was formed by a group of anarchists in Amsterdam as a
protest-movementt against compulsory voting. With the well-known Amsterdam
vagabond// street-artist 'Hadjememaar' (real name Cornells de Gelder) as its numberr one candidate, the party managed to attain two seats in the city council in
1921. .

Inn the Netherlands, the story of Hadjememaar and the Rapaille Partij has
becomee somewhat of a historical legend. Still the very name Hadjememaar is a
synonymm for political vulgarity; journalists and politicians have often used the story
off Hadjememaar to discredit new parties in the Netherlands. This poor opinion
off new parties is also reflected in the scientific literature about the Dutch political
systemm in the 20th century. Most studies focus on the large and dominant parties,
whereass the new emerging parties are often denounced as silly excesses of the since
19177 prevailing system of proportional representation.
Thee main reason for this scant attention of new parties is of course the simple fact
thatt not one of them managed to become a lasting main actor on the political scene
off the 20th century. In 20th century Netherlands, the political system had always
beenn dominated by the same parties: the liberal parties {VDB, Vrijheidsbond, W D ) ,
thee socialists (SDAP/PVCIA) and the main Christian parties (the protestant ARP and
CHUU and the catholic RKSP / KVP), who merged in 1977 in the CDA. These parties were
thee major parties not only in electoral terms, but also in terms of political power;
untill 1971 (when for the first time a new party entered the coalition) coalition making
wass strictly their affair. New parties were considered as minor parties or small parties
thatt at best played dysfunctional roles in the political system. However, new parties
cann be considered not only as dysfunctional elements, but also as indicators of the
stress-liness within the political system. In studying the minor parties, it is possible
too enlarge knowledge about the various feelings of dissatisfaction in the population,
aboutt challenging groups and ideas and rejected alternatives and also about the
boundariess of the legitimate political culture of a given period.
Thiss study focuses on the Dutch minor parties in the interwar years (1918-1940).
Inn particular in this period, there appears to be a paradox between strong political
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stabilityy on one hand and broad feelings of insecurity and dissatisfaction on the
otherr hand. By focusing on the small parties in this period, this study aims to
presentt a clearer view on the various feelings of discontent, but it also tries to give
ann explanation of the apparent paradox between stability and dissatisfaction.
Betweenn 1918 and 1940, over 160 parties participated in the elections. This
stunningg number was due to the fact that there were virtually no barriers for
participationn at elections: new parties could participate after having presented a list
off twentyfive signatures. The electoral threshold also was quite low: 0,75 % of the
votess was sufficient for one seat in parliament. In order to overcome the enormous
splinteringg of the political landscape, in 1935 the parliament accepted a rise of
thee electoral threshold to 1% and the introduction of a deposit for participating.
Becausee most of the parties that participated in the preceding years were in fact oneperson'ss lists without any organisation (about 100 out of 160), the number of parties
participatingg in the 1937 elections dramatically decreased. In this study the political
dwarfss are left aside, only minor parties with a certain degree of organisation and
off electoral support are taken into account.
Inn this study, these 'serious' minor parties are divided into four categories that
aree based on four archetypical conceptions of politics.
1.. The oldest conception is a liberal one that prevailed during the nineteenth
century.. According to uiis conception politics is an affair of independent distinguishedd members of parliament who, without consultation with their constituency,, aim to promote the national interest. Outside the parliament, the electoral
committeee is the organisational form of this notion of politics.
2.. At the end of the 19th century socialist and Christian parties challenged this
conception.. They considered politics as an affair of party-organisations and of
doctrinall programmes. Members of parliament were no longer considered as
independentt gentlemen but as representatives of the principles of their party.
Withh the extension of suffrage these doctrinal parties gradually replaced the old
liberall notion by their own concept. In order to survive in the mass-democracy,
thee liberals now reluctantly adapted this new conception of politics. With respect
too minor parties two other conceptions of politics, that never became dominant,
seemm to be relevant.
3.. According to this conception politics are in the first place a matter of the specific
interestss of various social groups in society. The 'interest party" can be considered
thee organisational form of this conception.
4.. Finally there is a conception according to which politics as such are rejected
becausee they necessarily lead to a division between state and society. Instead,
thiss notion aims at a society that is completely subject to one doctrine. The
revolutionaryy party is the vehicle of this conception.
Thee gradual decline of the first conception of politics underlies the foundation of a
feww small liberal parties that are discussed in the second chapter. For these parties
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politicss remained a matter of distinguished persons whose candidature should be
promotedd by a small electoral committee. At the 1918 elections, the Economische
Bond,, lead by the secretary of finance M.W.F. Treub, tried to give a new dimension
too this old notion by stressing that only independent, distinguished businessmen
weree capable of promoting the national economy. Despite an extensive populist
campaign,, the party only gained 3 seats in parliament. In 1921 the party merged
withh the two main conservative-liberal parties into de Vrijheidsbond. At the 1922
electionss two electoral committees were formed to promote the candidature of
twoo 'distinguished persons': E.A. van Beresteyn who was forced to leave the leftliberall VDB as a result of his reluctance to accept the parliamentary discipline, and
thee 85 year old former minister Samuel van Houten who pleaded for a limited
suffrage.. However, the style of these electoral committees was too elitist and their
organisationss were too weak to attract much support (resp. 0,4 % and 0,6 %). Despite
thee lack of success, a group of notables (including Van Houten) took part in the 1925
electionss widi a new electoral committee, called 'Vaderlandsch Verbond". Again,
thee result was humiliating (0,4%). Realizing that restoration of the 19th century
politicall culture was not possible within a democratic framework, some notables
noww began to search for non-democratic solutions. However, to their liking the
earlyy fascist parties in the Netherlands were too rough and too tighdy organized;
mostt conservatives as yet refused to accept them as allies. The first fascist party that
inn a way managed to overcome the socio-cultural gap between early fascism and
elitistt conservatism was the Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in the thirties.
Duringg the interwar period the four major doctrinal parties (the protestant CHU
andd ARP, the catholic RKSP and the socialist SDAP) were confronted with a differentt kind of problem. In this period the CHU, the ARP and the RKSP formed the
government-coalitionn (from 1933-1937 with the liberals and from 1939-1940 with
thee socialists), whereas the SDAP was strongly represented in local government, especiallyy in the big cities. Their political responsibility forced these doctrinal parties
inn a way to alter their conception of politics. After having mobilized their supporters
withh high hopes about a new future, the main doctrinal parties now had to explain to
theirr supporters that political change could not be reached overnight. The contrast
betweenn high principles and a more harsh reality was the main factor for the emergencee of small dissident parties that pretended to be the only real heirs of the original
doctrine.. They accused their 'mother-parties' of a lack of principles. The CHU and
ARPP were confronted with left-wing dissidents (a.o. the Christelijk-Democratische
Uniee (CDU)) who claimed to be the heirs of the original Christian-social theories
andd with two strict orthodox-protestant groups, the Hervormde (Gereformeerde)
Staatspartijj (HGS) and the Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), which protested
heavilyy against the coalition with the Roman-Catholics. Within the SDAP a small leftsocialistt group condemned the new reformist party-strategy as 'bourgeois'. In 1932
thiss group left the SDAP and created the Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP),
whichh for a short time was popular amongst the younger members of the SDAP.
Becausee of its heterogeneous structure the RKSP was very prone to dissident activity.
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However,, the catholic clergy, who officially condemned all dissident catholic parties,
backedd the RKSP. Therefore, both the Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP) in the
twentiess and the Katholiek-Democratische Partij (KDP) in the thirties were bound to
fail.. With the exception of the SGP, which is still represented in parliament, in fact all
dissidentt doctrinal parties eventually disappeared because of poor electoral results.
Inn the 1918 elections a few interest-parties won seats in parliament. Their presence
wass very controversial. Both liberals and the doctrinal parties agreed that all parties
shouldd put the national interest above specific interests. Therefore, interest-parties
weree considered as factions. Because of mis negative attitude, most interest-parties
disappearedd in the 1920's, except for an agrarian party (Plattelandersbond), and a
feww parties that claimed to represent the interests of the petit bourgeois. In order
too overcome their isolation, these parties made attempts to formulate a specific
principle.. However, these attempts all failed, partly because of the rise of the NSB in
thee 1930's.

Thee rise of the NSB is described in chapter 4, which deals with the revolutionary
partiess in this period (i.e. anarchists, communists and fascists). The NSB reached
itss peak in the 1935 elections for the Provinciale Staten (7,9% of the votes). The
NSBB managed to attain this result -that for interwar Dutch standards was quite
stunning-- because of its programmatic vagueness, its spectacular political style,
andd its identification with the economic results of Nazi-Germany. After 1935 die
constituencyy of the movement dramatically declined: in the 1937 elections the NSB
collectedd only 4,2 % ofthe votes. This decline can be ascribed to a successful exclusion
off the party out of the legitimate political culture. As a result, the party lost its
conservative,, bourgeois members and radicalised in political style and program. In
thee late thirties the NSB had become a party very different from the party it had been
inn the early thirties. With its tight organisation, its party discipline, rigid doctrine,
andd fanatical support it resembled in many ways the two communist parties in the
Netherlands,, the Communistische Partij Nederland (CPN) and the RevolutionairSocialistischee Arbeiderspartij (RSAP). The totalitarian grip these parties had on their
followerss corresponds to the concept of the totalitarian party, as described by the
Frenchh political scientist Maurice Duverger.
Thee NSB is probably the only new party that - although for a small period of
timee - formed a relative threat to the political stability of the country. However, the
lackk of success that all new parties did achieve in this period does not mean that
thee feelings of dissatisfaction, which these parties tried to exploit, were too rare to
givee them a considerable support. A proper understanding of their lack of success
iss only possible if other factors are taken into account.
Thee first factor that should be mentioned is the very nature of most new parties.
Theyy barely had any organisation; their leaders were often soapbox politicians or
politicall dilettantes who were not able to formulate realistic political solutions or
aa coherent political program. In the end these small populist parties gave all new
partiess a bad name; every new party- also the serious ones - thus suffered from the
imagee of'riff-raff-politics'.
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Thee second factor is of course the opposition from the main parties. To them,
alll new parties were potential competitors, who had to be cut out before they
couldd become dangerous. For that purpose the main parties had a few important
instrumentss at their disposal. They could rely on most newspapers that were closely
linkedd to one of the main parties. These newspapers of course did their bit in
strengtheningg the bad image of new parties. Moreover, the main doctrinal parties
weree considered to be the representatives of a specific subculture with its own
organisationall network. This system of 'verzuiling' (literally pillarisation) made it
possiblee to banish dissidents out of their own community almost completely.
Thee fear for social exclusion and being publicly put in the pillory restrained many
discontentt persons from founding or joining a new political party. Most capable
distinguishedd candidates kept aloof from new parties, resulting in the new parties
gettingg more and more vulgar and thus confirming again and again the negative
image.. Only a few minor parties survived in this negative political climate (notably
thee NSB and a few minor fascist parties, the CPN and RSAP, the SGP and the CDU)
thankss to the support of a few small societal groups that had been neglected by the
mainn parties.
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Tott de verkiezingen van mei 2002 had de
Nederlandsee politiek veel weg van allround
schaatskampioenschappen:: voor buitenstaanderss een saaie vertoning van rondjes
draaiendee deelnemers, voor ingewijden een
spannendee strijd op het scherpst van de snede.
Enn zoals de winnaars bij het schaatsen al sinds
jaarr en dag uit dezelfde landen komen, ging
ookk de strijd in de Nederlandse politiek
steevastt tussen de vertegenwoordigers van
driee politieke stromingen: de sociaaldemocratie,, het liberalisme en de christendemocratie.. Maar het schaatsen heeft zijn
minderee goden, en ook in de Nederlandse
politiekk draaiden allerlei partijen hun rondjes
mee,, die nooit een echte bedreiging voor de
gevestigdee partijen vormden.
Inn dit boek geeft Koen Vossen een antwoord
opp de vraag waarom geen enkele partij zich
eenn blijvende positie naast de grote drie heeft
wetenn te verwerven: met hun opvattingen en
strijdwijzenn zochten en overschreden deze
kleinee partijen de grenzen van de politieke
cultuur.. Hij gaat daarvoor terug naar de jaren
tussenn de twee wereldoorlogen, toen het
politiekee stelsel zich nog moest uitkristalliserenn en de parlementaire democratie sterk
onderr vuur lag. In dit levendige boek passeren
dee meest uiteenlopende partijen en personen
dee revue: van de Rapaille Partij van de zwerver
Hadjememaar,, de verkiezingscomités van
'eminentee personen' als Samuel van Houten
enn Willem Treub, belangenpartijen als de
Neutralee Partij van Henri rer Hall en de
Plattelandersbondd van 'Boer' Braat, maar ook
ideologischee uitdragers, de uitersten van het
politiekee bestel: de CPN en de NSB.
Vrijj vissen in het Vondelpark is een uitgave in de
reekss De natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815.
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