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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 buiten-
staanderss een saaie, voorspelbare vertoning is van eeuwig rondjes draaiende 
enn zelden struikelende deelnemers, geldt voor ingewijden juist als een toon-
beeldd 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 vertegenwoor-
digerss 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 stem-
men,, 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 schaatswed-
strijdenn - 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 Com-
munistischee 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 verba-
zingg 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 
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 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 dus-
verr 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 illu-
stratiess 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 ver-
groten.. 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 ont-
wikkelingg 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 verla-
ten.. In de eerste plaats was het partijenstelsel in dit tijdvak niet erg uitgekris-
talliseerd:: 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 al-
gemeenn kiesrecht kende, moest haar bestaansrecht nog bewijzen en zij werd 
doorr veel tijdgenoten vooralsnog vooral als 'een ongemakkelijke democra-
tie'' beschouwd.6 Tegelijk is opvallend dat deze gevoelens van onvrede en 
onbehagenn zich nauwelijks in het stemgedrag vertaalden. Zoals uit het over-
zichtt 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 1922 1925 1929 1933 1937 
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Christelijk-Historischee Unie (CHU) 
Sociaal-Democratischee Arbeiders 
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Liberalee Staatspartij (LSP) 
Vrijzinnig-Democratischee Bond (VDB) 
Kleinee partijen gezamenlijk 

**  Gezamenlijk zeteltal van Liberale Unie en Bond van Vrije Liberalen, die in 1921 
samenn met enkele kleinere partijen de Lsp/Vrijheidsbond vormden. 
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Dezee stabiliteit beperkte zich overigens niet alleen tot de electorale ver-
houdingen.. 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 van-
wegee de twijfel aan de kracht van het verzuilingsbegrip, met name buiten 
dee katholieke en orthodox-protestantse gemeenschap.9 Bovendien is geble-
kenn 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 oplos-
singg was met andere woorden tegelijk het probleem. Ten slotte is de geringe 
matee van politieke betrokkenheid als verklaring niet alleen sterk norma-
tieff  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 poli-
tiekee 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 im-
merss niet snel energie steken in de oprichting van een nieuwe partij.11 Uit 
verschillendee buitenlandse studies is bovendien gebleken dat juist kleine 
permanentee oppositiepartijen dikwijl s een sterke antenne hebben ontwik-
keldd 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 ver-
klaringg te kunnen geven voor de geringe stemmenverschuivingen in deze 
periode. . 

Bijj  beide analyses wordt gebruik gemaakt van het begrip politieke cul-
tuur.. Met dit begrip wordt aangeduid dat de inhoud van de politiek on-
losmakelijkk 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 vervol-
genss 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 ont-
staann 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 
blijk tt 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 
blijk tt 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 on-
bekendd 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 ingezon-
denn brief, de petitie, de brochure of andere in die tijd gebruikelijke vormen 
vann protest. 

Dee aard van de misstanden waarvoor aandacht werd gevraagd, vari-
eerdee van het dreigend verbod op zondagse sportactiviteiten (Sportpartij), 
dee lage pensioenen voor oud-mariniers (Pensioenactie) tot meer persoon-
lij kk 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 min-
derr 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 be-
slotenn een waarborgsom te heffen, verdwenen zij dan ook als sneeuw voor 
dee zon. 

Daarmeee is het voornaamste over deze dwergpartijtjes eigenlijk wel ge-
zegd.. Binnen dit onderzoek zullen daarom verder alleen kleine politieke 
partijenn aan bod komen die enigszins ernstig te nemen zijn. Het crite-
riumm 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 blijf t 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, pro-
grammaa en stijl. Wil men meer dan alleen kwantitatieve gegevens ver-
strekken,, 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 funda-
mentelee spanningen in het Nederlandse partijenstelsel. 

Inn de eerste plaats zijn dit spanningen die het gevolg zijn van de le-
vensbeschouwelijkee en religieuze gescheidenheid die lange tijd zo kenmer-
kendd voor de Nederlandse politiek is geweest. Deze hebben enerzijds geleid 
tott 'integralistische en oecumenische strevingen'. Onder integralisme ver-
staatt Daalder 'elk pogen tot het zo ongeschonden mogelijk belijden van 
eenn zekere dogmatische leer', onder oecumenisch streven iedere poging le-
vensbeschouwelijkee scheidslijnen door organisatorische samenwerking te 
doorbreken. . 

Inn de tweede plaats onderscheidt Daalder spanningen die hun bron vin-
denn in het naast elkaar bestaan van sociaal-economische en levensbeschou-
welijkee scheidslijnen. Dit type spanning heeft enerzijds geleid tot 'sociaal 
dissidentismee op levensbeschouwelijke basis' en anderzijds tot 'transideo-
logischee 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 onafhanke-
lij kk 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 referen-
tiepuntt geworden.19 Ook in deze studie zal er op sommige plaatsen naar 
verwezenn worden. Om als interpretatieschema voor dit onderzoek te kun-
nenn 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 onaf-
hankelijkee individuen is, die in het parlement op basis van kennis, achter-
grondd 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 samen-
hangg aan het politieke handelen dat zich binnen de kaders van de parle-
mentairee democratie afspeelt. Parlementariërs zijn binnen deze opvatting 
geenn onafhankelijke individuen, maar vertegenwoordigers van de gevoe-
lenss 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 repre-
sentatie,, die vanaf het eind van die eeuw veld won en die in het inter-
bellumm 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 zon-
derr 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 be-
schouwdd 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 on-
derworpenn dient te worden aan een specifiek, allesbeheersend beginsel. In 
zekeree zin wordt politiek in deze opvatting afgewezen omdat zij voor ver-
deeldheidd 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. 


