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HOOFDSTUKK 1 

Voorgeschiedeniss en kader 

'Alless in dit onheilszwangere tijdvak lijk t 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 
vijfti gg 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 de fiets kleiner 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 
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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 op-
gesteldee grondwet van 1848 hoopte deze liberale staatsman een basis te 
hebbenn gelegd voor een sterkere betrokkenheid van de burgers bij de po-
litiekk en een langzame maar zekere uitbreiding van het kiesrecht. In het 
liberalee denken was de overheid voor haar functioneren en legitimiteit im-
merss 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 op-
komstt 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 pragma-
tischee 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 par-
lement,, maar deze omvatte een groot deel van de tijd alleen de persoon 
vann Guülaume Groen van Prinsterer. Deze verwierp de zijns inziens godde-
lozee 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 antirevolutio-
nairee protestbeweging ontwikkelde. Dit protest richtte zich zowel tegen de 
overheersendee liberaal getinte versie van het protestantisme (het vrijzinnig-
protestantisme)) 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 organi-
satiess 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 antirevo-
lutionairee beginselen of ging het hem erom de orthodox-protestanten in de 
politiekk een thuis te scheppen waarmee men zich door dik en dun verbon-
denn voelde?5 Zeker is wel dat Kuyper met zijn ARP vooralsnog binnen de 
margess van de parlementaire democratie wilde opereren: een plotse revo-
lutionairee 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 functio-
neren.. 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, be-
stondd 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 marxis-
tischh 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 de-
monstratiess 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 resulta-
tenn gerichte 'reformistische*  strategie van de SDAP leek onder deze nieuwe 
verhoudingenn vruchtbaarder dan de revolutieparolen van de zwak georga-
niseerdee 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 even-
eenss 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 katho-
liekenn 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 boven-
dienn 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 pe-
rioderiode 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 be-
reidd of bij machte om een eigen programma te formuleren. Op het moment 
datt zij zich programmatisch over het algemeen kiesrecht uitsprak, vertrok-
kenn 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 massademo-
cratiee met zorg tegemoet zagen, verenigden zich in 1906 in de Bond van 
Vrij ee 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 afwij-
kendee 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 kiesvereni-
gingg 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 ka-
tholiekenn 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 eer-
stee partijorganisatie ook als eerste te maken kreeg met afsplitsingen. De 
debattenn over een aanzienlijke uitbreiding van het kiesrecht in 1894 wa-
renn aanleiding voor een eerste grote afsplitsing binnen de ARP. Een groep 
antirevolutionairee kamerleden onder leiding van Alexander Frederik de Sa-
vorninn 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 meen-
denn 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 Christelijk-
Historischee 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 Libe-
ralenn of de Liberale Unie dan op de ARP. De CHU oefende dan ook veel aan-
trekkingskrachtt uit op conservatief-liberalen die in een deftig protestants-
nationalismee een nieuw evenwicht hoopten te vinden. Het was echter vooral 
dankzijj  haar uitgesproken Nederlandse Hervormde karakter en haar bij vla-
genn 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 samenwerk-
ten.. Het was de eerste maal dat 'Abraham de Geweldige', zoals Kuyper door 
zijnn volgelingen werd genoemd, de regering ging leiden en de verwachtin-
genn 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 anti-
revolutionairenn 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 erfge-
naamm 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 grond-
slag.. 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 so-
cialismee 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 gedach-
tegoed.. 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 'individualis-
tischh 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 con-
clusiee 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 be-
ginselen,, organisatie en leiderschap waarop de ARP en SDAP hun politiek 
baseerden,, behalve middelpuntzoekende ook middelpuntvliedende krach-
tenn 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 te-
gelijkertijdd 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. Verande-
ringg 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 gel-
dendee 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 vertegenwoor-
digingg 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 extraparle-
mentairee 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 be-
paaldd 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 decen-
niaa 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 de financiële gelijkstelling 
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 dis-
trictenstelsell  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 verwoor-
den.199 Met een op evenredigheid gebaseerd kiesstelsel leek dit ideaal beter 
tee verwezenlijken. 

Aanvankelijkk waren het vooral de conservatieve liberalen die verzet aan-
tekendenn tegen dergelijke pleidooien. In de oude liberale opvatting van po-
litiekk 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 im-
merss 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 deel-
nemenn 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 lands-
bestuurr vroeg om deskundigheid, ernst en verantwoordelijkheidsgevoel, 
niett om ordinaire geestigheid en valse beloftes. De evenredige vertegen-
woordigingg 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 voor-
stell  van evenredige vertegenwoordiging vooral uit conservatief-liberale en 
ookk christelijk-historische hoek komen. Aanleiding voor de plotse koudwa-
tervreess waren enkele rond deze tijd verschenen publicaties over de even-
redigee vertegenwoordiging, waarin een inventarisatie was gemaakt van de 
mogelijkee schaduwzijden van dit nieuwe stelsel. Onder meer zou het kies-
stelsell  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 finan-
cieell  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 toe-
gewezen.. 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 po-
litiekee 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 journa-
listt 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, 'emi-
nentee 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 Tweede-
Kamerledenn waren de technische debatten over het kiesstelsel zo langza-
merhandd 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 wer-
den,, 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 no-
bodiesbodies als Willem Siedenburg zich als 'eminente personen los van knellend 
partijverband'' gingen opwerpen. Bij voorspellingen over de verkiezingsuit-
slagg 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 christen-
socialisten,, 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 wer-
denn 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 kiesdrem-
pell  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 partij-
organisatiee 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 parle-
mentairee verslaggeving die in deze tijd menigmaal klaagde over de saaiheid 
vann de debatten. Dit betekende ook dat de ruimte voor afwijkende opvat-
tingenn 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. 


