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HOOFDSTUKK 2 

'Loss van knellend partijverband ' 
Eminentee personen 

Cortt van der Linden is wel de executeur-testamentair van het negentiende-
eeuwsee 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 
Vrij ee 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 vertegenwoor-
digingg in de praktijk de positie van partijorganisaties als intermediair tus-
senn 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 onafhanke-
lijkee 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 kun-
nenn 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 overeen-
komenn 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 ver-
tegenwoordiger,, 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 aan-
wezigheidd 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. 

Vann Beresteyn 
PP 11922 

_,, Radicale Bond_VDB 
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kiesverenigingen n 

SchemaSchema 1. Liberale partijen tot 1940 
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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 aan-
wakkerde,, namelijk de moeizame politieke onderhandelingen over de on-
derwijskwestiee en de nieuwe kieswet. Achteraf is deze 'Pacificatie' als een 
prestatiee van formaat beschouwd, maar in de tijd zelf was het enthousi-
asmee veel geringer. In deze tijden van economische nood hadden de meeste 
burgerss wel wat anders aan hun hoofd dan de verdeling van de onder-
wijsgeldenn of het meest billijk e 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 groepe-
ringenn 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 
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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 Ne-
derlandsee 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 par-
tijenn 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 toe-
spraakk 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 voorgeno-
menn 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 versche-
nenn brochure dat niet hij, maar de professionele politici uit de SDAP en 
dee ARP voor een vergroting van de kloof tussen burger en poütiek zorg-
den: : 

Thanss dreigen syndicaten van beroepspolitici, oppermachtige partij-
besturenn 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 verte-
genwoordiging.. 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 weten-
schap,, 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 vi-
sie.. 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 li-
beralisme,, dat hij verrijkte met een op het darwinisme gebaseerd maak-
baarheidsdenkenn en een sterker geloof in de heilzame werking van de staat. 
Alss wethouder van Financiën en vervolgens Publieke werken te Amster-
damm (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 vrijzinnig-
democratenn 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, zo-
alss 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 daad-
krachtigee 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 be-
ginselkwesties,, 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 eco-
nomiee 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 
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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 orde-
verstoorderss 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 luis-
terenn 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 muziekcorp-
sen,, 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 Vrijzinnig-
Democraatt 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 stem-
menn 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 
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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 op-
windendee bestaan van fractievoorzitter van een kleine oppositiepartij. Na 
zijnn spectaculaire ministerschap werd het hem bij het in zijn ogen dikwijl s 
vruchtelozee parlementaire geklets over futiliteiten en geloofskwesties vaak 
treurigg te moede.24 

Buitenn het parlement ging het eveneens bergafwaarts met de Economi-
schee 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 acti-
viteiten.. Bij de in 1919 gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
dee gemeenteraden bleek bovendien pijnlij k duidelijk hoezeer de Economi-
schee 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 bewerk-
stelligen.. 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 mogelijk-
heidd 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 po-
litiekk 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 cam-
pagnee 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 eco-
nomischee opleving gekend. Om de in 1918 door SDAP-Ieider Troelstra aan-
gewakkerdee 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 revo-
lutiegevaarr 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 democra-
tie.. In vrijzinnig e 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 commenta-
torenn over de toenemende middelmatigheid van de nieuwe parlementariërs, 
overr de saaiheid van de politieke debatten en de verkiezingscampagnes, als-
medee over de verstikkende macht van de centrale partijbesturen.33 Hoofd-
schuldige,, 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 opstel-
den.. 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 op-
gezett rondom het met de VDB in onmin geraakte Tweede-Kamerlid Eeltjo 
Aldegonduss van Beresteyn. Deze jonkheer, een telg uit een oud regentenge-
slacht,, was een typisch voorbeeld van de gentleman-politician voor wie de 
politiekk slechts een van zijn vele besognes was. Zijn eigenlijke interesses gin-
genn uit naar meer verheven zaken: de schone letteren, de geschiedschrijving, 
dee beeldende kunst en de muziek. Van Beresteyn bekleedde naast zijn ka-
merlidmaatschapp een indrukwekkende serie bestuursfuncties in kunstzin-
nigee 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 mas-
sademocratiee 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 verantwoorde-
lijkheidd 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 orga-
nisatiee 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 kiesverenigin-
genn 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 spoe-
digg 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, drukproe-
venn 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 bla-
denn 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? Ont-
aarddee de democratie dan niet inderdaad in de veel gevreesde dictatuur van 
dee middelmaat? 

Hett rond Van Beresteyn opgezette Comité voor de Verkiezing van On-
afhankelijkee 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 Kern-
kampp en Colenbrander, verkozen nu Van Beresteyn als de eminente persoon 
diee zij voor de Tweede Kamer wilden behouden. Toch deed het door hen 
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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 Eco-
nomischee Bond was van een verkiezingscampagne ook nauwelijks sprake: 
Vann Beresteyn en Kernkamp hielden een handjevol spreekbeurten in def-
tigee 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 on-
dertekendee 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 staats-
bestuurr zelfstandig zullen oordelen en handelen'. Zijn gezag ontleende de 
volksvertegenwoordigerr niet aan een program of aan de plek op de kandida-
tenlijstt van een partij, maar louter aan 'het vertrouwen zijner kiezers in zijn 
bekwaamhedenn en karakter'.41 Om de vrijheid van de kiezers te benadruk-
kenn 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 ver-
kiezingscomité,, 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 industri-
ëlen,, 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 op-
vallendee kritiek. De fusiepartij had naar buiten toe juist haar best gedaan 
omm zich als een sociaal zeer behoudende, los georganiseerde club te pre-
senteren.. Om in de massademocratie te overleven kon echter ook de Vrij -
heidsbondd zich niet onttrekken aan een zekere aanpassing aan de nieuwe 
mores.. Dus nam ook deze 'partij tegen wil en dank' een uitvoerig beginsel-
programmaa 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 nachtwa-
kerstaat,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 



56 6 VRI JJ VISSEN IN HET VONDELPAR K 

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 gemop-
perr 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 apoca-
lyptischee 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 belab-
berdee 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 geba-
seerdd 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 Li-
beralee 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 stok-
dooff  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 een 
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 Be-
resteynn 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 ongebonden-
heid'' 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 er-
kendee 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 wel-
iswaarr 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 massade-
mocratiee 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 spreekbeur-
tenn 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 ver-
kiezingenn 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 studeer-
kamers,, 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 bezuinigings-
partijtjess 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. Dressel-
huyshuys 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 voor-
stell  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 Ver-
bondd echter veeleer de indruk een voortzetting te zijn van deftige nota-
belencomitéss als de Liberale Partij en het Comité Van Beresteyn. Evenals 
dezee lijsten was het Vaderlandsch Verbond weinig meer dan een zwak ge-
organiseerdd 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 tegen-
stellingg tot het Vaderlandsch Verbond bestond dit gezelschap niet alleen 
uitt conservatief-liberalen, maar ook uit enige christelijk-historische en an-
tirevolutionairee 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. On-
dankss de eerdere fiasco's van 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 Libe-
ralee 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 eentonig-
eenn misrekening. Het Vaderlandsch Verbond kreeg niet meer dan een gê-
nantee 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 ge-
daann 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 adhaesiebe-
tuigingen,, het zegt alles niets.57 

Mett het electorale fiasco van het Vaderlandsch Verbond leek dit besef lang-
zamerhandd 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 accepte-
renn 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 Beau-
fortt 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 be-
gonnenn na te denken over autoritaire oplossingen. Van Dorp had hier al 
opp gezinspeeld in haar brochure Het bankroet der tegenwoordige sociale po-
litiek.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 Vader-
landschh 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 staats-
verafgodingg 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 godsdienstna-
ijverr en partijpolitiek hoogtij vieren'.61 Zou ter will e 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 Ver-
bondd 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 uitschake-
lingg van het parlement. Voor hen was het Italiaanse fascisme immers geen 
tijdelijkee uitschakeling van het parlement ter will e van de oude elite, maar 
eenn revolutionaire, nieuwe staatsleer 'gegrond op de universalistische staats-
gedachte,, 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 genoot-
schapp 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 beroepsque-
rulantenn 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 vlag-
vertoon,, 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 rente-
nierr die zijn tijd doodde met langdurige vakanties in Zuid-Frankrijk, het 
opzettenn en laten splijten van allerlei clubjes en met een merkwaardige fas-
cinatiee 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, hiërar-
chischh 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 lijk t 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 opge-
stapt,, kwam terecht in een geheel ander type partij. Het nieuwe partijbe-
stuurr - 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 Vader-
landschh 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 Uitvoe-
rendee Raad ook een nieuw insigne laten ontwerpen, dat de leden geacht 
werdenn te dragen: 'een klimmende gouden leeuw op een Nassau-blauw veld, 



64 4 VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK 

omgevenn door wit en oranje kaders, afgewisseld door gouden contouren' 
mett daarin de naam van de partij vermeld.66 

All ee grote ambities ten spijt zou de partij al spoedig een zieltogend be-
staann 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 be-
wegingenn en anti-democratische blaadjes verdwenen in deze periode even 
snell  als ze in de onrustige beginjaren van de nieuwe democratie waren op-
gekomen.. Enkele optimisten trokken hieruit de conclusie dat de nieuwe de-
mocratiee wortel begon te schieten onder de bevolking, maar dit was slechts 
schijn.. De weerzin tegen het nieuwe politieke stelsel met zijn algemeen kies-
recht,, 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 verkiezingsco-
mitéss van Van Houten en Van Beresteyn zijn de meest sprekende voorbeel-
denn genoemd van partijen waarvoor politiek een zaak van onafhankelijk 
opererendee parlementariërs bleef en niet van beginselen en partijorganisa-
ties.. Het is verleidelijk om deze bewegingen te beschouwen als de laatste 
stuiptrekkingenn van een verdwijnende vorm van politiek, die was geba-
seerdd op een standensamenleving die in het interbellum langzamerhand 
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vervaagde.. Na 1917 was de georganiseerde politieke partij immers het uit-
gangspuntt van politiek geworden. De massademocratie en meer in het al-
gemeenn de wederzijdse beïnvloeding van staat en maatschappij vroegen om 
collectievee actie, organisatie en volgzaamheid, niet om non-conformisme, 
originaliteitt en individuele autonomie. Het lijk t dan ook logisch dat on-
afhankelijkk opererende dwarsliggers als de stokoude Van Houten en de 
excentriekee Van Beresteyn in deze tijd weinig meer restte dan een plek langs 
dee zijlij n 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 voorstel-
lingsvermogenn van deze massa te boven ging, dreigde voortaan het onder-
spitt 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 par-
tijenn 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 ge-
volgenn 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 offi-
cieren,, 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 lei-
dingg 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. Daar-
voorr 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 bezwa-
renn 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 vertrou-
wen'' dan als 'drager van beginselen'. Schijnbaar moeiteloos had deze stoere 
mannetjesputterr de antirevolutionaire ideeën op sociaal-economisch ge-
biedd verlaten ten gunste van een beleid dat zelfs in de meest verstokte 
conservatief-liberalee kringen instemming vond. Colijn wist zich zo ook ac-
ceptabell  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 an-
tirevolutionairee gemeenschap wist hij zich tegelijk verzekerd van de steun 
vann de meeste van zijn geloofsgenoten. Toch waren er ook antirevoluti-
onairenn die vraagtekens zetten bij Colijns rekkelijke interpretatie van de 
antirevolutionairee beginselen. Welke betekenis hadden deze beginselen nog 
alss ze nauwelijks werden opgevolgd? 


