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HOOFDSTUKK 3 

Grotee beginselen en smalle marges 
Dee kleine beginselpartijen 

Voorr partijen die hun politiek baseren op hooggestemde beginselen, is rege-
ringsdeelnamee een riskante zaak. Hoe groter de woorden, des te hoger zijn 
immerss de verwachtingen over de daden die volgen. En des te groter is dus 
ookk de teleurstelling over wat feitelijk wordt bereikt. Zoals in hoofdstuk 1 
bleek,, had de Antirevolutionaire Partij (ARP) dit reeds in 1901 ondervonden 
toenn Abraham Kuyper met de katholieken een coalitie vormde. Door de in 
diee jaren toenemende verstrengeling van staat en maatschappij waren de 
margess steeds smaller geworden en konden de beginselen ook niet meer 
voorr alle praktische kwesties uitsluitsel bieden. Tussen de droom en zijn 
verwezenlijkingg bleek een onoverzichtelijk mijnenveld te liggen van overleg 
mett belangengroeperingen, ambtelijke nota's en moeizaam totstandgeko-
menn compromissen. Nadat Kuyper zijn aanhang met grote beloftes en 
emotievollee retoriek had gemobiliseerd, diende hij diezelfde aanhang nu 
uitt te leggen dat veranderingen alleen in een slakkentempo konden worden 
doorgevoerdd en dat politiek ook de kunst van het bereikbare was. 

Dee andere grote beginselpartijen die omstreeks 1900 waren gevormd, 
dee Christelijk-HistorischeUnie (CHU), de Roomsch-Katholieke Staatspartij 
(RKSP)) en de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), zouden hun 
aanhangg alle vroeg of laat dezelfde uitleg moeten verschaffen. De CHU die 
haarr achterban een 'protestantse natie' had beloofd, diende zich te verant-
woordenn voor haar samenwerking met de 'roomschen'. De RKSP op haar 
beurtt kreeg na haar sterke verkiezingswinst in 1918 steeds vaker het verwijt 
datt zij te weinig haar stempel op het regeringsbeleid durfde te drukken. En 
dee SDAP moest haar ongeduldige aanhang steeds voorhouden dat het socia-
lismee alleen langs de weg van parlementaire wetgeving en verkiezingswinst 
wass te bereiken en niet door revoluties of massale stakingen. 

Dee kloof tussen de hooggestemde beginselen en de emotievolle retoriek 
vann de beginjaren enerzijds en deze zakelijke perceptie op politiek als kunst 
vann het bereikbare anderzijds maakte deze partijen uiterst gevoelig voor 
dee kritiek dat zij hun oorspronkelijke beginselen verloochenden. Waar lag 
immerss de grens tussen deze nadruk op praktische 'haalbaarheid' en plat 
pragmatisme?? Lag het gebrek aan directe resultaten niet veeleer aan het feit 
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datt deze partijen de beginselen te weinig navolgden? Zoals eerder al gezegd, 
vormdee deze kritiek op 'beginselverzaking*  in 1901 de aanleiding voor het 
vertrekk van een aantal antirevolutionairen onder leiding van Andries Popke 
Staalman.. Met de door hen opgerichte Christen-Democratische Partij (CDP) 
meendenn zij de enige erfgenaam te zijn van de oorspronkelijke antirevo-
lutionairee beginselen, zoals die waren verwoord door de jonge, nog niet 
doorr de macht gecorrumpeerde Kuyper. Als zodanig kan zij ook worden 
beschouwdd als uitdrukking van wat Daalder 'integralistische strevingen' 
noemde,, ofwel het 'pogen tot het zo ongeschonden mogelijk belijden van 
eenn zekere dogmatische leer'.1 Onder het districtenstelsel maakten Staalman 
enn de zijnen weinig kans, maar na de invoering van de evenredige vertegen-
woordigingg kwamen zij met één zetel in de Tweede Kamer. Met de teksten 
vann de 'jonge Kuyper' in de hand zouden de christen-democraten - sinds 
19266 in de Christelijk-Democratische Unie georganiseerd - de ARP tot 1940 
blijvenn achtervolgen.2 

All ee grote beginselpartijen kregen in het interbellum te maken met 
concurrentenn die zich op dezelfde beginselen baseerden. De CHU en ARP 
werdenn - behalve door de progressieve christen-democraten - belaagd door 
tweee ultra-orthodoxe partijen, de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 
(HGS)) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De RKSP zag zich 
vanaff  1922 bij iedere verkiezing weer geconfronteerd met verschillende 
katholiekee dissidenten, waarvan de Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP) 

dee enige was die een zetel wist te veroveren. De SDAP bleef na 1918 lange tijd 
gevrijwaardd van afsplitsingen tot in 1932 de Onafhankelijke Socialistische 
Partijj  (OSP) werd opgericht. De VDB en de Vrijheidsbond ten slotte zijn 
minderr eenvoudig als beginselpartijen te kwalificeren. Tekenend genoeg 
baseerdenn hun concurrenten, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, hun 
politiekk vooral op personen en niet op beginselen.3 

Omm het ontstaan en optreden van de kleine beginselpartijen nader te 
kunnenn duiden zal behalve van het begrip integralisme gebruik worden 
gemaaktt van een ander door Daalder gemunt begrip, namelijk sociaal 
dissidentismee op levensbeschouwelijke basis.4 Dit verschijnsel hangt zijns 
inzienss samen met de overmijdelijke spanningen die zich voordoen in 
partijenn die niet op basis van sociaal-economische tegenstellingen maar 
opp confessionele basis zijn georganiseerd. Hoewel men één in het geloof is, 
deeltt men binnen deze partijen immers niet vanzelfsprekend ook de 'aardse' 
belangen.. Ook voor deze bewegingen lijk t de politieke bodem vruchtbaar 
tee zijn geweest. Niet alleen kenden de confessionele partijen inderdaad 
eenn sociaal gezien zeer heterogene achterban, bovendien hadden sociaal-
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economischee kwesties in het interbellum - en dan vooral in de crisisjaren -
eenn steeds prominentere plaats op de politieke agenda gekregen. 

Daarr kwam nog iets bij. Sterker dan ooit tevoren heerste in het inter-
bellumm de opvatting dat ieder tot een bepaalde 'morele gemeenschap* be-
hoorde,, met een eigen identiteit en een eigen partij. Organisatorisch namen 
dezee gemeenschappen in deze periode de vorm aan van wat later 'zuilen' 
zijnn gaan heten.5 De grote onderlinge verschillen tussen deze gemeenschap-
penn in levensbeschouwing, tradities en zelfs taalgebruik leidden ertoe dat 
hett uiterst moeilijk was om van de ene naar de andere gemeenschap over 
tee stappen. Concreet betekende dit dat gereformeerde arbeiders of katho-
liekee werkgevers voor een betere behartiging van hun sociaal-economische 
belangenn moeilijk terecht konden bij respectievelijk de SDAP of de Vrijheids-
bond.. Een keuze voor een actief lidmaatschap van deze partijen was immers 
meerr dan een politieke keuze: het betekende in de praktijk vaak dat men 
afscheidd nam van de eigen, vertrouwde gemeenschap met haar tradities en 
cultuur.. Tegen de achtergrond van deze sterk gesegmenteerde samenleving 
lagg het derhalve meer voor de hand dat deze onvrede zich vertaalde in 
afsplitsingenn die zich op levensbeschouwelijk gebied op dezelfde beginse-
lenn baseerden als de moederpartij, maar die een ander sociaal-economisch 
programmaa nastreefden. 

Kortom,, niet alleen door het contrast tussen droom en daad maar ook 
doorr de geslotenheid van de Verzuilde' samenleving lijk t het gesternte in 
dezee periode gunstig voor allerlei splinters te zijn geweest. In dit hoofdstuk 
zall  aan de hand van enkele casestudies worden nagegaan welke rol deze 
spanningsverschijnselenn hebben gespeeld en op welke wijze daaraan vorm 
werdd gegeven. In drie paragrafen zal achtereenvolgens een protestants-
christelijke,, een socialistische en een katholieke splinterpartij aan bod ko-
men.. In de afsluitende paragraaf zullen ten slotte de overeenkomsten en 
verschillenn tussen deze partijen worden toegelicht. 

'Hoor'Hoor Gods Stem!' 
DeDe Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 1921-1940 

'Watt de SGP betekende voor de ARP, betekende de Hervormde (Gerefor-
meerde)) Staatspartij voor de CHU,' stelt de historicus I. Lipschits in zijn 
overzichtswerkk over de protestants-christelijke stroming tot 1940.6 Inder-
daadd zijn deze orthodox-protestantse splinters, die beide gedurende het 
grootstee deel van het interbellum in de Tweede Kamer vertegenwoordigd 
waren,, in veel opzichten vergelijkbare grootheden. Beide partijen werden 
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geleidd door een predikant, respectievelijk G.H. Kersten (SGP) en CA. Ling-
beekk (HGS), die met een beroep op de bijbel het beleid van de twee grote 
protestantsee regeringspartijen bekritiseerden. De CHU en de ARP waren in 
hunn ogen afgeweken van de bedoelingen van God door hun praktische 
aanvaardingg van de neutrale staat en hun samenwerking met 'Rome', de 
erfvijand.. De SGP en HGS maakten door hun fixatie op theologische en 
kerkelijkee vraagstukken en door hun weigering concessies te doen op bui-
tenstaanderss vaak een nogal buitenissige indruk. Wat voor niet-ingewijden 
overkwamm als een 'theologisch bacchanaal', werd door de ARP en CHU ech-
terr ervaren als 'de Lingbeek- en Kersten-zwepen achter den rug'.7 Met hun 
principiëlee betogen en hun compromisloze houding wezen HGS en SGP de 
beidee grote protestantse regeringspartijen immers steeds weer op de in deze 
jarenn inderdaad groeiende kloof tussen hun beginselen en de praktijk. 

Dee aandacht zal in deze paragraaf vooral worden gericht op de HGS, 
dee minst bekende van de twee. Nadat allereerst de twee meest in het oog 
springendee kenmerken van deze partij zijn belicht - haar anti-papisme en 
haarr theocratisch gedachtegoed -, zal aan het einde van de paragraaf worden 
verklaardd waarom deze HGS, in tegenstelling tot de SGP, er niet in is geslaagd 
eenn duurzame positie in het Nederlandse politieke bestel te veroveren. 

DeDe HGS als anti-papistische protestpartij 

Naa de SGP, die vanaf 1922 in het parlement was vertegenwoordigd, was de 
HGSS in 1925 de tweede ultra-orthodoxe protestantse partij die een zetel in 
dee Tweede Kamer verwierf. De partij zou deze zetel tot 1937 behouden. De 
HGSS was op 13 oktober 1921 opgericht door verschillende predikanten die 
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behoordenn tot de orthodoxe Confessionele Vereeniging binnen de Neder-
landsee Hervormde Kerk. In de zomer van 1921 hadden zij zich verzameld 
inn een actiecomité dat zich keerde tegen de dreigende opheffing van het 
verbodd voor katholieken om boven de grote rivieren openbare processies 
tee houden. In protestvergaderingen en brochures riep deze Juni-Beweging, 
zoalss deze predikanten hun beweging met gevoel voor historie hadden ge-
noemd,, de CHU en ARP op de dreigende 'verroomsing' van de protestantse 
natiee tegen te gaan.8 Het succes van de actie - het desbetreffende wetvoorstel 
werdd ingetrokken - sterkte een deel van de Juni-Beweging in de gedachte 
datt er behoefte bestond aan een nieuwe partij, 'een Banier' voor de 'nieuwe 
geuzen'' die het protestantse karakter van de natie wilden beschermen tegen 
hett Roomse gevaar.9 

Eenn fel anti-papisme gecombineerd met (en gelegitimeerd door) een op-
gezwollenn geuzenromantiek zou in de daaropvolgende jaren voor een groot 
deell  het karakter van de partij bepalen. Zij beschouwde zich uitdrukkelijk 
alss erfgenaam van de vele martelaars die meer dan drie eeuwen eerder door 
bloeddorstigee inquisiteurs en sinistere jezuïeten tot de brandstapel waren 
veroordeeld.. In brochures, in haar weekblad Staat en Kerk en op protest-
bijeenkomsten,, die ze het liefst belegde rondom katholieke feestelijkheden, 
trachttee de HGS het land te manen tot waakzaamheid voor de roomse vij -
and,, die zijn oude streken nog niet was verleerd- In Staat en Kerk schreef 
dee voorzitter van de HGS, dominee H.E. Gravemeijer, over het sluipende 
gevaarr 'Rome': 

Daarr treedt ze aan, in een wolk van wierookwalmen met plechtig 
koorgezangg eischt ze de publieke straat voor zich op, in de hoop 
dee lagere volksmassa's, vergroofd en ontaard door de drukke woor-
denn van betaalde opruiers, verzinnelijkt door het gapende hongeren 
naarr bioscoopsensatie en footballmatch, vermaterialiseerd door den 
klassenstrijd,, als de rattevanger van Hameln door zoet gefluit achter 
haarr processies aan naar haar kathedralen te lokken, den vurigsten 
S.D.A,P.-err overtroevend in rijke beloften, straks te betalen uit an-
dermanss zak!10 

Enn dat alles gebeurde onder toeziend oog van de ARP en de CHU! De katho-
liekee reconquista beperkte zich volgens de partij bovendien niet slechts tot 
hett kerkelijk terrein, maar manifesteerde zich ook in het bedrijfsleven en in 
hethet ambtelijk apparaat. 'Het Protestantsch Nederland wordt langzaam op-
gekochtt en uitgekocht,' luidde het schreeuwende commentaar bij een artikel 
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waarinn de partij met cijfers de 'verroomsing' van het bedrijfsleven probeerde 
aann te tonen." De natie, zoals de HGS zich die voorstelde, dreigde kopje-
onderr te gaan. 'Holland en Friesland, eens de kop, ze zijn geworden de staart 
vann Nederland, dat een nieuwen kop kreeg in Brabant en Limburg.'12 Het 
jeugdwerkk van de partij in de organisatie de Jonge Geuzen stond eveneens in 
hethet teken van de strijd tegen de roomsen. Door middel van geuzenliederen, 
optochtjess in geuzenkleding naar Den Briel en spannende verhalen over de 
verbrandingg van martelaars werd de kinderen geleerd 'hoe God Zijn volk 
bewaart,, hoe Christus Zijne Kerk in stand houdt'.13 En passant werd boven-
dienn nog eens aanschouwelijk gemaakt tot welke daden Rome in staat was. 

Hett virulente en paranoïde anti-papisme dat de HGS aan de dag legde, 
wass in zijn soort wellicht ongekend, het raakte echter wel aan een in brede 
kringg nog zeer krachtig levend vijandbeeld. Om dit vijandbeeld te begrij-
penn is het van belang op te merken dat de Tachtigjarige Oorlog tot 1940 als 
belangrijkste,, centrale metafoor van de vaderlandse geschiedenis gold. Of 
menn die onafhankelijkheidsstrijd nu waardeerde als een gevecht voor staat-
kundigee vrijheid, zoals veel liberalen deden, of als een strijd van een door 
Godd uitverkoren volk tegen goddeloze onderdrukkers, zoals in orthodox-
protestantsee kring gewoonte was, in beide gevallen gold het tirannieke 
'Rome'' als de vijand. Politieke samenwerking met geprononceerde katho-
liekenn was daardoor zowel voor liberalen als voor orthodox-protestanten 
beladen.. Hoewel de formele achterstelling van het katholieke volksdeel al 
geruimee tijd was opgeheven en de katholieken bovendien langzaam tot een 
meerr positieve waardering van de Tachtigjarige Oorlog waren gekomen, 
bleeff  samenwerking met de RKSP toch iets hebben van een heulen met de 
geestelijkee nazaten van het Rome van de brandstapels en de inquisitie.14 

Dee door Kuyper gepropageerde samenwerking van de orthodox-protes-
tantenn met katholieken vormde dan ook een voortdurende bron van span-
ningen.. Vóór 1918 waren al verschillende orthodox-protestantse partijtjes 
opgerichtt als protest tegen het bondgenootschap met de roomsen. Twee 
daarvan,, de Christelijk-Historische Kiezersbond en de Friesche Bond, fu-
seerdenn in 1908 met de Vrije Antirevolutionairen tot de CHU.15 Maar ook de 
CHUU zag zich, zij het met ostentatieve weerzin, genoodzaakt om de coalitie 
tee steunen. Vooral na 1918 waren de politieke krachtsverhoudingen immers 
zodanigg dat er voor de christelijk-historischen feitelijk geen alternatief be-
stondd voor samenwerking met de katholieken. Een bondgenootschap met 
dee 'goddeloze' socialisten was zeker begin jaren twintig geheel uit den boze, 
terwijll  de door sommige CHu'ers verdedigde coalitie met liberalen geen 
meerderheidd vond.16 
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Dee CHU-leiding had in deze jaren dan ook heel wat uit te leggen aan haar 
achterban,, die zij voor een deel had gemobiliseerd met anti-papistische 
leuzenn en een beroep op protestants-nationalistische gevoelens. Het was 
immerss voor iedereen zichtbaar dat het monsterverbond met Rome tot 
eenn sterke katholieke machtsontplooiing had geleid. De toename van de 
katholiekee macht bleek onder meer uit de dominante rol van de RKSP 

binnenn de coalitie, waarin zij in 1918 in de persoon van Ch.J.M. Ruys de 
Beerenbrouckvoorr de eerste maal de premier leverde. Zij bleek voorts ook 
uitt de betere vertegenwoordiging van katholieken in het openbaar bestuur 
enn bedrijfsleven en ten slotte ook uit een groeiend zelfbewustzijn van de 
Rooms-Katholiekee Kerk, die zich in toenemende mate in het openbaar 
manifesteerde.17 7 

Dee CHU voelde het optreden van de HGS met haar compromisloze 
anti-papismee en haar beroep op de oude protestantse 'geuzengeest' dan 
ookk als hete adem in de nek. Uit vrees voor een uittocht van een deel 
vann haar achterban naar de HGS ging de unie zich steeds onbuigzamer 
opstellenn tegenover coalitiepartner RKSP. Uiteindelijk culmineerde deze 
houdingg van de CHU in de beroemde 'Nacht van Kersten' (10-11 november 
1925),, waarin het eerste kabinet-Colijn ten val werd gebracht. Aanleiding 
wass een amendement van sGP-leider Kersten, die in zijn anti-papisme 
nauwelijkss onderdeed voor de HGS, om de financiering van het Nederlandse 
gezantschapp bij het Vaticaan stop te zetten. Het amendement kreeg niet 
alleenn steun van de HGS, maar ook van de fracties van de SDAP, Vrijheidsbond 
enn de VDB. Deze partijen deelden weliswaar niet de principiële bezwaren 
diee de SGP en HGS hadden tegen het gezantschap bij het Vaticaan, maar 
doorr het weifelende optreden van de CHU zagen zij in het amendement een 
uitgelezenn mogelijkheid om de confessionale coalitie ten val te brengen. 
Diee inschatting bleek juist: negen van de elf cHu-parlementariërs besloten 
eveneenss het amendement te steunen.18 

Inn de kringen van de HGS leidde de val van het kabinet tot de nodige 
borstklopperij:: de 'Nacht van Kersten' had volgens de partij de Nacht van 
Lingbeekk moeten heten, naar haar enige vertegenwoordiger in de Tweede 
Kamer.. Had niet vooral dominee Lingbeek de CHU steeds gedwongen om 
kleurr te bekennen? Zeker had het optreden van de HGS invloed gehad, 
maarr het zou te veel eer zijn om daaraan de val van het kabinet te wijten. 
Veell  meer dan voor de HGS was de CHU in deze jaren namelijk bevreesd 
voorr de liberalen. Dezen voelden zich in de slag om de grotendeels zwe-
vendee hervormde kiezers ook niet te beroerd om op gezette tijden op 
protestants-nationalistischee en anti-papistische gevoelens in te spelen.19 In 
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tegenstellingg tot de HGS verbonden de liberalen deze retoriek echter niet 
mett een ultra-orthodox protestants program, dat slechts enkelen vermocht 
aann te spreken. 

DeDe HGS ah theocratische getuigenispartij 

Tekenendd voor het theocratisch gedachtegoed van de HGS was het 'program 
vann actie' dat de partij kort na haar oprichting presenteerde. Het program 
wass opgesteld naar het voorbeeld van de tien geboden. 'Dit Godswoord 
eenss tot het Israël van 't Oosten gesproken, willen wij voorhouden aan 
Nederland,, het Israël van 't Westen', aldus de toelichting. Ieder gebod werkte 
dee partij uit tot een concrete politieke stelling. Zo leidde de partij uit het 
achtstee gebod ('gij zult niet stelen') af dat de staat zich in het economisch 
levenn terughoudend moest opstellen.20 

Essentieell  voor het denken in de partij was vooral de interpretatie van 
hett eerste gebod: 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht heb-
ben.'' De partij zag hierin een aanmaning om niet te buigen 'voor de goden 
derr tijd, zij mogen Plutos (geldmacht) heeten, Demos (volkswil) of Ochlos 
(proletariaat)'' 'De souvereiniteit rust niet bij de deinende massa,' zo luidde 
dee toelichting, 'maar staat bij God, de Eeuwig Onbewogene'.21 De partij 
weess derhalve zowel de parlementaire democratie als de neutrale staat af. 
Beidee waren producten van een relativistische denkwijze die voorbijging 
aann het bestaan van één enkele waarheid, namelijk het woord van God. 
Volgenss de HGS diende de overheid dan ook niet de veranderlijke volkswil, 
maarr de Heilige Schrift als richtsnoer te nemen voor haar handelen, daar-
bijj  bijgestaan door de Nederlandse Hervormde Kerk, Gezamenlijk dienden 
kerkk en overheid het hervormde karakter van de natie te beschermen, zoals 
voorgeschrevenn in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Con-
creett betekende dit volgens de HGS dat de overheid vloeken en overtreding 
vann de zondagsrust strafbaar diende te stellen, dat zij de 'valse godsdienst' 
(waarmeee de Rooms-Katholieke Kerk werd bedoeld) moest weren en dat zij 
slechtss één enkele school mocht erkennen, namelijk een openbare school 
opp hervormde grondslag. Ten slotte werd van de overheid ook verwacht dat 
zijj  zich actief inzette om de hopeloos verdeelde Nederlandse Hervormde 
Kerkk weer op het rechte pad te krijgen, dat wil zeggen op het gereformeerde 
padd van de zestiende-eeuwse kerkhervormers. Zij moest weer de volkskerk 
wordenn die zij in die tijd zou zijn geweest. Om misverstanden over haar be-
doelingenn te voorkomen had de HGS de term gereformeerd dan ook tussen 
haakjess in de partijnaam opgenomen.22 
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Mett dit theocratische program profileerde de HGS zich als de geeste-
lijkee erfgenaam van de ideeën van Ph.J. Hoedemaker (1839-1910). Deze 
theoloogg vertolkte rond de eeuwwisseling de bezwaren die veel orthodox-
protestantenn hadden tegen Abraham Kuyper. Kuyper had volgens Hoede-
makerr de eenheid van het protestantse vaderland op het spel gezet door zich 
enerzijdss af te scheiden van de Nederlandse Hervormde Kerk (de doleantie 
vann 1886) en anderzijds een scheidslijn tussen gelovigen en ongelovigen (de 
antithese)) in de politiek in te voeren, waarbij hij de katholieken wel en de 
vrijzinnig-protestantsee liberale stroming niet tot de gelovigen rekende. Een 
dergelijkee keuze was vanuit strategisch oogpunt wellicht verstandig geweest, 
maarr volgens Hoedemaker had Kuyper hiermee wel de universaliteit van 
dee orthodox-protestantse belijdenis gerelativeerd. In plaats van de Neder-
landsee Hervormde Kerk weer op het juiste, rechtzinnige pad te brengen had 
dee antirevolutionaire leider haar immers verlaten en in plaats van de over-
heidd aan Gods woord te binden had hij feitelijk haar neutraliteit aanvaard. 
Zoo was volgens Hoedemaker het oorspronkelijke beginsel om 'heel de Kerk 
enn heel het Volk' op het juiste spoor te brengen geofferd op het altaar van 
hethet politiek winstbejag.23 

Afb.Afb. 2. Verkiezingspamflet van de HGS 
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Dee ideeën van Hoedemaker waren onder meer invloedrijk binnen de in 
18988 opgerichte Friesche Bond, een van de drie bloedgroepen van de CHU. 
InIn navolging van Hoedemaker hekelde deze bond een politiek waarin de 
nadrukk lag op het veroveren van macht binnen de neutrale staat. De macht 
vann het stemmental kon in de ogen van de Friesche Bonders nooit opwegen 
tegenn de macht van Gods waarheid. Zij zagen hun taak dan ook niet in het 
behalenn van concrete resultaten, maar in het propageren (of getuigen) van 
dezee eeuwige waarheid.24 Deze opvatting van politiek maakte de Friesche 
Bondd tot een ongemakkelijke partner in het losse samenwerkingsverband 
datt in 1908 onder de naam CHU was opgericht. De CHU had onder invloed 
vann de Friesche Bond weliswaar enige op Hoedemakers gedachtegoed ge-
inspireerdee passages in haar programma opgenomen, maar de leiding van 

'' de unie was nuchter genoeg om te beseffen dat zij met een al te strikte 
interpretatiee van het program dee weg naar het isolement zou inslaan. Vooral 
vanaff  1918, toen de CHU voor de eerste maal regeringsverantwoordelijkheid 
hadd aanvaard, kregen de meer rekkelijken in de partij de overhand boven 
dee meer precieze Friesche Bonders. 

Mett haar theocratische program slaagde de HGS erin een deel van de 
Frieschee Bond uit de CHU los te weken. Voor het merendeel waren dit predi-
kanten:: de HGS was in de letterlijke zin van het woord een domineespartij. 
Dee electorale uitstraling van de HGS lijk t voor een groot deel bepaald te 
zijnn door de macht die deze predikanten over hun gemeente hadden.25 In 
19222 bleek deze macht nog onvoldoende om de HGS bij de dat jaar ge-
houdenn verkiezingen voor de Tweede Kamer aan een zetel te helpen. Bij 
dee daaropvolgende verkiezingen in 1925 lukte het de partij echter wel om 
haarr lijsttrekker Lingbeek naar het Binnenhof af te vaardigen. Haar aandeel 
vann ongeveer één procent van de stemmen zou tot 1933 vrij stabiel büjven, 
evenalss het ledental dat rond de duizend zweefde.26 

Tekenendd voor haar Hoedemakeriaanse visie op politiek was de non-
chalancee waarmee de HGS dit toch geringe electorale succes beoordeelde. 
Haarr doel was niet, zo herhaalde zij keer op keer, om een 'klaterend effect 
bijj  de stembus' te behalen of om de belangen van de achterban te beharti-
gen,, zij streefde er slechts naar om de 'autoriteit van Gods woord' ook in 
hett parlement te laten weerklinken.27 Zonder een vleugje bescheidenheid 
off  ironie vertaalde men de afkorting HGS ook wel met Hoor Gods Stem. 
Dee HGS beschouwde zich dan ook niet als een 'partij, naast en tegenover 
velee andere partijen', maar veeleer als 'een kring, een groep van getuigen 
doorr 's Heeren geest bij elkander gedreven om het Hoor Gods Stem te doen 
klinken'' of zelfs 'een beweging, die, zoals achteraf wel blijken zal, in de 
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diepstee grond der zaak, naar oorsprong en doel, haar stuwkracht ontleent 
aann de Toekomst van Jezus Christus'.2* 

Dee moeilijk te vatten beschouwingen van de HGS kunnen slechts begre-
penn worden tegen de achtergrond van een diepgeworteld geloof in de macht 
vann Gods hand. Had Hij niet het volk van Israël naar huis geleid? En had Hij 
niett ook Nederland, het Israël van het westen, verlost van de roomse onder-
drukkers?? Wilde Gods genegenheid zich openbaren, dan diende echter het 
volkk naar Zijn wetten te leven en diende de staat naar Zijn wens ingericht 
tee zijn. Voor haar praktische handelen betekende dit dat de HGS zich dis-
tantieerdee van de politiek zoals men die waarnam met al haar 'partijgedoe' 
enn 'valsche leuzen'. Haar taak zag zij in het 'belijden in eigen kring en in het 
openbaarr dat ons volk gezondigd heeft [...] en dat alleen in terugkeer tot 
Godd en Zijnen Christus waarachtig herstel voor land en volk, voor Staat en 
Kerkk gelegen is'.29 Met haar optreden wilde zij echter niet alleen de enige 
juistee weg tonen, ook zag ze het als haar plicht de natie te waarschuwen voor 
Godss toorn. De in HGS-kringen populaire predikant H.O. Roscam Abbing 
donderpreektee tot het volk 'AUe kerkelijke en politieke actie tegen de door 
Godd aangegeven lijn, is tot mislukking gedoemd. Wordt naar woorden niet 
geluisterd,, DAN GAAT DE HEERE SPREKEN DOOR DADEN. Hard tegen hard!'30 

DeDe teloorgang van de HGS 

Hett uitbreken van de economische crisis rond 1930 was volgens HGs'ers een 
tekenn dat God Zijn gram haalde op een volk dat zich van Zijn wensen niets 
aantrok.. Met verwijzingen naar de zeven plagen en andere in de bijbel be-
schrevenn staaltjes van goddelijk ingrijpen diende Nederland voorbereid te 
wordenn op wat de Heere verder nog aan represaillemaatregelen op Zijn re-
pertoiree had.31 De jaren dertig zouden voor de HGS zelf echter ook rampzalig 
blijkenn te zijn. Niet alleen kampte ze met steeds groter wordende financiële 
problemen,, ook kwam ze steeds geïsoleerder te staan, raakte ze verscheurd 
doorr interne conflicten en verloor ze tot overmaat van ramp een groot deel 
vann haar aanhang.32 Bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 1935 en bij 
dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1937 raakte ze haar zetels kwijt. Aan de 
verkiezingenn voor de Provinciale Staten van 1939 nam de partij nog maar in 
enkelee provincies deel: het leverde haar (landelijk gezien) nog slechts 0,27% 
vann de stemmen op.33 

Terr verklaring van deze dramatische teloorgang moet op een aantal 
ontwikkelingenn worden gewezen. Allereerst was de partij zoals gezegd in 
toenemendee mate in een isolement beland. Niet alleen kreeg zij steeds 
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minderr aandacht in de pers, ook in de Tweede Kamer werd Lingbeek 
genegeerd.. Al eind jaren twintig hadden verschillende prominente CHU-
enn ARP-kamerleden in het openbaar aangekondigd niet langer meer met 
Lingbeekk te discussiëren.*4 Deze gedragslijn, die in de daaropvolgende jaren 
dominantt bleef, volgde op een periode waarin zowel antirevolutionairen als 
christelijk-historischenn veel energie hadden besteed aan de bestrijding van 
dee HGS. Zij legenden daarbij de nadruk niet zozeer op het felle anti-papisme 
vann de partij, dat immers ook in eigen kring wel enige instemming vond, 
maarr veel meer op haar theocratisch program en op haar weinig praktische 
politiekee methoden.35 Men kon niet slechts fraaie beginselen verkondigen 
zonderr dat daarbij vermeld werd hoe dit te bereiken, zo luidde de kritiek 
steeds.. Politiek, zo legde CHu-voorman De Savornin Lohman de HGS nog 
eenss uit, was immers toch vooral de kunst van het bereikbare.36 Bovendien, 
watt voor een land zou Nederland volgens de HGS moeten worden? Een land 
waarinn de staat in nauwe samenwerking met de kerk een soort geloofsdwang 
zouu uitoefenen, waarin voor slechts één geloof plaats zou zijn? Was dit 
niett precies die Roomse dwingelandij waartegen de oude geuzen hadden 
gestreden? ? 

Ditt waren krachtige argumenten die de aantrekkingskracht van de HGS, 
diee ze als anti-papistische protestpartij in CHU-kringen in potentie zeker 
had,, sterk zullen hebben beknot. Aan dergelijke discussies met de HGS 
kleefdee echter ook een risico. Door de nadruk zo sterk te leggen op de 
praktischee onbruikbaarheid van het HGS-program stelden CHU en ARP zich 
immerss ook bloot voor kritiek op hun eigen meegaandheid met de goden 
vann de tijd. Als politiek voor hen vooral de kunst van het bereikbare was 
geworden,, welke betekenis hadden hun beginselen dan nog? Een dergelijk 
debatt over 'beginselverzaking' was koren op de molen van een retorisch 
begaafdd debater als Lingbeek. Aan de hand van citaten uit de bijbel, maar 
ookk uit de werken van de heroïsche protestantse voorlieden als Groen van 
Prinsterer,, Hoedemaker en zelfs Kuyper kon Lingbeek immers makkelijk 
aantonenn dat de koers van de beide protestantse regeringspartijen in tegen-
spraakk was met hun oorspronkelijke beginselen.37 

Voorr de CHU en ARP waren het discussies die niet te winnen vielen. Ieder 
bijbelcitaatt waarmee ze het eigen gelijk trachtten te halen, was immers wel 
weerr met een ander te pareren, iedere aanhaling van Groen van Prinsterer 
konn moeiteloos door een schijnbaar tegengestelde passage van zijn hand 
onderuitt worden gehaald. Bovendien was het voor zowel CHU als ARP de 
vraagg welk belang zij bij zulke discussiess hadden. Met uiteenzettingen over 
Godss houding tegenover het compromis of de diepere betekenis achter ar-



HOOFDSTUKK  3  GROTE BEGINSELEN EN SMALL E MARGE S 79 

tikell  36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis kon men wellicht Lingbeek 
enn Kersten enige vliegen afvangen, maar in electoraal opzicht was de ach-
terbann van deze predikanten niet erg interessant. In zover de CHU en de 
ARPP probeerden hun aanhang uit te breiden, dan deden zij dat door zich te 
richtenn op de grote groep minder rechtzinnige protestantse kiezers. Deze 
groepp voelde zich meer aangesproken door een nationalistisch en gematigd 
protestantss program waarin oranjegezindheid, daadkracht en een sterke 
hangg naar orde en gezag centraal stonden dan door allerlei theologische 
haarkloverijen. . 

Dergelijkee motieven verklaren waarom zowel de CHU als de ARP vanaf 
hett eind van de jaren twintig de HGS in toenemende mate gingen negeren: 
hett sop was de kool niet waard. 'Slechts zij nog vermeld,' zo schreef De 
NederlanderNederlander op 17 november 1926 na weer een donderpreek van Lingbeek 
inn de Tweede Kamer, 'dat de heer Lingbeek zich vermeit in een parlementaire 
sfeer,, beneden het peil van behoorlijkheid.'3* 

Hett isolement waarin de HGS vanaf eind jaren twintig terechtkwam, 
stondd aan de basis van veel van de overige rampspoed waarmee de partij in 
dee daaropvolgende jaren te maken kreeg. De geldkraan, die nooit overvloe-
digg had opengestaan, ging langzaam dicht, Lingbeek werd verweten zich te 
weinigg te profileren en in het partijblad Staat en Kerk werd in toenemende 
matee geklaagd over discriminatie van HGs'ers in de politiek maar ook op de 
arbeidsmarkt.399 Het waren allemaal onmiskenbare tekenen van een partij 
inn verval. Tegen die achtergrond van frustratie, isolement en verval zou een 
tweedee ontwikkeling eveneens sterke invloed hebben op de teloorgang van 
dee partij, namelijk de opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging 
(NSB). . 

Daarbijj  is enige voorzichtigheid evenwel niet overbodig. Weliswaar vond 
dee electorale neergang van de HGS gelijktijdig plaats met de landelijke door-
braakk van de NSB, maar tegelijk ontbreekt het aan cijfers die de precieze 
wisselwerkingg tussen beide partijen kunnen aangeven.40 Zeker is wel dat 
dee HGS zich vanaf 1935 ernstige zorgen begon te maken over de aantrek-
kingskrachtt die de NSB op de eigen achterban uitoefende.41 Vooral nadat 
L.C.W.. Ekering, in 1933 nog tweede op de kandidatenlijst van de partij, 
naarr de NSB was overgestapt, zag de partij in dat zij haar pijlen niet langer 
slechtss op de duivelse drie-eenheid Rome, CHU en ARP kon richten. De 
bestrijdingg van de NSB kostte de partij echter zichtbaar veel moeite. In Staat 
enen Kerk was dan ook verschillende malen met een zekere welwillendheid 
overr de opkomst van het nationaal-socialisme geschreven. Die welwillend-
heidd was deels ingegeven door een gevoel van lotsverbondenheid met een 
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bewegingg die net als de HGS ondanks haar nationale gevoelens door de 
perfidee partijpolitiek in het defensief was gedreven. Belangrijker was echter 
datdat in HGs-kringen een zekere hoop bestond dat Musserts beweging een 
bondgenoott kon zijn in de strijd voor een hervormde staat op theocrati-
schee grondslag.42 Natuurlijk diende de NSB dan wel 'gekerstend' te worden: 
hett nationaal-socialistische gedweep met een sterke man beschouwde de 
HGSS als een miskenning van het menselijk onvermogen ten aanzien van 
God.. Zeker in de begintijd van de NSB waren er echter voldoende signa-
lenn dat deze nieuwe beweging open stond voor het theocratisch ideaal van 
dee HGS. 

Alss zo'n signaal konden bijvoorbeeld de publicaties van W.Th. Boissevain 
(1880-1945)) worden opgevat. Deze predikant, die evenals de meeste HGs'ers 
uitt de Confessionele Vereeniging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
afkomstigg was, trachtte in zijn boeken aan te tonen dat Hoedemakers idealen 
vann een ongedeelde hervormde natie onder leidingvan een hervormde staat 
enn een hervormde volkskerk in feite overeenkwamen met de idealen die 
dee NSB zou nastreven.43 Dergelijke publicaties maakten de NSB voor een 
deell  van het HGS-electoraat natuurlijk tot een aantrekkelijke optie, die in 
tegenstellingg tot de wegkwijnende HGS wél toekomst leek te hebben. Op het 
momentt dat de HGS met haar weinig overtuigende bestrijding van de NSB 
begon,, was een aanzienlijk deel van haar aanhang vermoedelijk dan ook 
reedss in de handen van Mussert gevallen. 

Alss derde belangrijke ontwikkeling die de teloorgang van de HGS helpt 
verklaren,, dient ten slotte gewezen te worden op de in de jaren dertig veel 
pregnanteree rol van sociaal-economische vraagstukken in de politiek. Er 
wass in deze jaren minder ruimte voor allerlei beginseldiscussies omdat de 
economischee crisis moest worden bestreden. Dit was niet een terrein waarop 
dee HGS zich thuis voelde. Sociaal-economische vraagstukken waren in haar 
visiee te herleiden tot theologische vraagstukken en als zodanig waren ze van 
weinigg belang binnen het politieke optreden van de partij. Haar oplossing 
voorr de economische neergang was dan ook eenvoudig: het volk diende 
weerr te leven naar Gods wetten. Dergelijke bijdragen aan de kamerdebatten 
leiddenn zeker in de context van de hoge nood van de jaren dertig slechts tot 
'allerr oprechte en veler zichtbare pijnlijke verbazing', zoals de parlementair 
redacteurr van De Telegraaf optekende.44 

Mett dergelijke pleidooien stond de HGS overigens niet alleen. Ook de 
SGPP meende dat bekering de enige adequate manier was om de crisis te 
bestrijden.. Bij de staatkundig-gereformeerden gingen dergelijke aanma-
ningenn zeker in de jaren dertig echter gepaard met een bij vlagen uiterst 



HOOFDSTUKK  3  GROTE BEGINSELEN EN SMALL E MARGE S 8l 

emotionelee behartiging van de belangen van haar achterban van vissers en 
boeren.. Dezen waren volgens de partij het meest gebaat bij een sterker pro-
tectionisme,, een verlaging van de sociale lasten en een sterke inkrimping 
vann het ambtenarenkorps. Het verzet tegen het regeringsbeleid was in de 
jarenn dertig soms dermate fel dat de partij, volgens de historicus Fieret, 'de 
grenzenn van het opzeggen van gehoorzaamheid dicht naderde'. Veel meer 
dann als getuigenispartij functioneerde de SGP volgens hem in deze jaren dan 
ookk als protestpartij.45 

Ditt wijst op een belangrijk verschil tussen deze beide partijen, die in 
hunn anti-papisme en hun theocratische opvattingen zo'n sterke gelijkenis 
vertonen.. Overzien we het ontstaan en optreden van de HGS, dan kunnen 
wee deze partij zonder veel voorbehoud als een integralistische afsplitsing 
vann de CHU beschouwen. De in 1918 opgerichte SGP echter was niet zozeer 
eenn afsplitsing van de ARP of CHU, maar veeleer een 'nieuwe' beweging 
mett 'nieuwe' mensen en een 'nieuwe' achterban. Deze achterban bestond 
uitt een groep die zich tot dan toe grotendeels afzijdig had gehouden van 
dee politiek, namelijk de bevindelijk gereformeerde kerkgenootschappen en 
stromingenn die vooral op het geïsoleerde Zeeuwse en Veluwse platteland 
hunn aanhang vonden. De vorming van de partij kan dan ook beschouwd 
wordenn als reactie van deze 'politicophobe' groepen op een steeds sterker 
wordendee overheid, die met nieuwe bepalingen, zoals de vaccinatieplicht, 
dee verplichte sociale verzekeringen, het vrouwenkiesrecht en de stemplicht, 
hunn leefsfeer begon binnen te dringen. 

Ditt verschil in ontstaansgeschiedenis verklaart voor een belangrijk deel 
dee verschillen die tussen beide partijen bestonden. In tegenstelling tot de 
SGPP had de HGS geen achterban met welomschreven sociaal-economische 
belangen:: haar afkeer van overheidsingrijpen was dan ook voornamelijk 
doorr religieuze motieven ingegeven. Het anti-etatisme van de SGP was ech-
terr niet slechts religieus gemotiveerd, maar kwam tevens voort uit haar taak 
dee belangen van haar achterban op het landelijke politieke toneel te behar-
tigen.. Door de combinatie van theocratische beginselen en representatie 
vann belangen wist de SGP zich in de daaropvolgende jaren een positie te 
verwervenn als kern van een gemeenschap, die in organisatorisch opzicht 
veell  trekken vertoonde van een aparte mini-zuil. Als een 'tweede Kuyper' 
verdeeldee SGP-leider Kersten zijn aandacht tussen politiek, journalistiek, 
kerkk en onderwijs.46 De HGS daarentegen bleef een tamelijk zwak georga-
niseerdd genootschap van predikanten zonder een uitgebreid netwerk aan 
organisaties.. Met haar afkeer van te strakke organisatie en van de hokjes-
enn schotjesgeest was de HGS zo in veel opzichten een kleine CHU. 
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Tekenendd voor dit verschil tussen SGP en HGS is dat de staatkundig-
gereformeerdenn veel minder te lijden hadden onder de opkomst van de 
NSB:: het lichte verlies dat de SGP in deze jaren leed, kwam vooral op conto 
vann het optreden van de Christelijk Nationale Actie (CNA), die in 1937 0,5 % 
vann de stemmen kreeg. Deze afsplitsing was in 1935 door Hugo Visscher 
opgerichtt uit onvrede over de positie van de leden van de Gereformeerde 
Bondd binnen de ARP.47 Opvallend in dit verband is ook de Werdegang van 
SGPP en HGS na de Tweede Wereldoorlog. De overgebleven kernen van de HGS 
vormdenn in 1946 samen met enkele CHU-dissidenten de Protestantse Unie. 
Mett een programma waarin behalve Hoedemakeriaanse idealen nu ook 
sociaal-economischee standpunten waren opgenomen, trachtte deze Protes-
tantsee Unie lering te trekken uit de fouten van de HGS. Het bleek vergeefse 
moeite.. Nadat de Protestantse Unie er bij de Tweede-Kamerverkiezingen 
vann 1946 niet in was geslaagd een zetel te veroveren, besloot zij voortaan als 
'studieclub'' aandacht te vragen voor de theocratische beginselen van Hoe-
demaker.. Daarnaast deed de Protestantse Unie begin jaren vijfti g vergeefse 
pogingenn om sommige van haar leden op de CHU-kandidatenlijst geplaatst 
tee krijgen. De CHU bleek echter niet van zins deze scherpslijpers in huis te 
halen.. Zonder vaak opgemerkt te worden wist de Protestantse Unie dankzij 
eenn kleine groep getrouwen haar bestaan nog tot ver in de jaren tachtig te 
rekken.48 8 

Dee SGP daarentegen kon na 1945 betrekkelijk ongestoord de draad weer 
oppakken.. De welgezindheid die Kersten tegenover de Duitse bezetter had 
tentoongespreid,, leidde weliswaar tot interne spanningen, maar opvallend 
genoegg was de partij inmiddels zodanig vast geworteld dat zij de deconfiture 
vann haar grote leider zonder noemenswaardig verlies van leden of stemmers 
heeftt doorstaan.49 Met haar rotsvaste beginselen en stabiele electoraat (rond 
dee 2 % van de stemmen) is zij tot op de dag van vandaag de meest stabiele 
factorr in de door splitsingen en fusies gekenmerkte geschiedenis van par-
tijpolitiekk Nederland. 

'Een'Een bende losgeslagen sociaal-democraten' 
DeDe Onafhankelijke Socialistische Partij 1932-1935 

Hett socialisme lijk t voor integralistische afsplitsingen een gunstige voe-
dingsbodemm te bieden. Met een verwijzing naar het marxistische vocabulaire 
zouu men immers kunnen zeggen dat de spanning tussen de hooggestemde 
beginselenn en de taaie praktijk de 'motor' van de geschiedenis van het soci-
alismee is geweest. De weg vanaf zijn ontstaan als utopisch droombeeld in de 
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negentiendee eeuw tot een van de dragers van de liberaal-kapitalistische staat 
inn de twintigste eeuw lijk t achteraf bezien immers een dialectisch proces van 
aanpassingg aan en beïnvloeding van de werkelijkheid. Deze aanpassing en 
beïnvloedingg golden zowel de ideologie als de vorm waarin deze werd ge-
presenteerd.. Het rauwe, revolutionaire socialisme van de negentiende eeuw 
Verburgerlijkte11 tot de reformistische sociaal-democratie van de SDAP, maar 
tegelijkk ook droeg de politieke omgeving steeds sterker de sporen van de 
socialistischee organisatiewijze en slogans. 

Hoee moeizaam deze ontwikkeling verliep, bleek in november 1918 toen 
dee SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra in een vlaag van overmoed namens 
dee arbeidersklasse de macht opeiste. De oproep tot revolutie vond echter 
nauwelijkss gehoor, ook niet onder de sociaal-democraten. Troelstra werd 
naa 1918 op een zijspoor gezet en de SDAP verklaarde op een partijcongres 
vann 1919 nog eens nadrukkelijk dat zij slechts langs democratische weg de 
klasselozee maatschappij wilde bereiken. De revolutiepoging had echter het 
wantrouwenn tegenover de socialisten sterk aangewakkerd. 

Ondankss dit ongelukkige begin geldt het interbellum als de periode 
waarinn de 'ingroef van de SDAP in de Nederlandse samenleving zijn beslag 
kreeg.. In de jaren dertig bevrijdde de partij zich definitief van oude dogma's 
alss de klassenstrijd, de socialisatie der productiemiddelen en het republika-
nisme,, waarop zij als beloning in 1939 voor de eerste maal aan een regering 
mochtt deelnemen. 

Achteraff  bezien heeft de SDAP dit hele proces zonder grote kleerscheu-
renn doorstaan. In vergelijking met de overige grote partijen hebben de 
sociaal-democratenn in het interbellum verder weinig te kampen gehad met 
afscheidingen.. De verklaring hiervoor ligt voor de hand: de twee grote 
scheuringenn binnen het socialisme hadden reeds vóór 1918 plaatsgehad: 
allereerstt in 1894 binnen de SDB van Domela Nieuwenhuis tussen anti-
parlementairenn en parlementairen, en vervolgens in 1909 met het royement 
vann de orthodox-marxistische Tribunisten, die later de CPH oprichtten. De 
voornaamstee critici van het proces van ingroei waren derhalve reeds voor 
19188 uit de partij verdwenen. Op betrekkelijk grote afstand van de SDAP zou-
denn zowel de CPH als de restanten van de 'oude beweging' in de jaren twintig 
enn dertig een eigen politiek voeren en ook een eigen politieke gemeenschap 
vormen. . 

Dee navelstreng die de SDAP met zowel de oude moederbeweging als met 
haarr communistische kind verbond, was in organisatorisch opzicht dan 
well  doorgeknipt, in ideologisch en zeker in emotioneel opzicht was zij dat 
zekerr nog niet. Hoewel de SDAP zich in de praktijk meer en meer toelegde 
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opp haar parlementaire hervormingsarbeid, bleven marxistische dogma's als 
dee klassenstrijd en de komst van de heilstaat zowel in haar programma 
alss in de verkiezingsretoriek zeker tot in de jaren dertig prominent aanwe-
zig.. Daarnaast was ook na Troelstra's revolutiepoging in 1918 het vraagstuk 
off  en wanneer revolutionair optreden was geoorloofd, allesbehalve opge-
lost. . 

OokOok na de eerdere scheuringen bleef het contrast tussen de praktijk 
vann aanpassing aan het politieke bestel en de marxistische theorie van 
klassenstrijdd en revolutie voor interne spanningen zorgen. Het contrast 
tussenn beginsel en praktijk stond dan ook aan de basis van de enige echte 
afsplitsingg van de SDAP in deze jaren, de Onafhankelijke Socialistische Partij 
(OSP),, de in 1932 opgerichte partij die zich bewoog in de schemerzone tussen 
communismee en sociaal-democratie.50 

LinkseLinkse oppositie in de SDAP 

Dee voorgeschiedenis van de OSP valt samen met de geschiedenis van een 
kleinee groep dwarsliggers die vanaf eind jaren twintig in de SDAP actief 
wass en die over het algemeen als de 'linkse oppositie' wordt aangeduid. 
Dee belangrijkste woordvoerders van deze opposanten, die vanaf 1928 het 
bladd De Socialist uitgaven, waren drie betrekkelijk jonge buitenstaanders 
inn de SDAP, de vakbondsbestuurders Piet Schmidt en Edo Fimmen en de 
voormaligee communist Jacques de Kadt. In een later stadium zou ook de 
oudee Franc van der Goes, een van de oprichters van de SDAP, zich bij de 
linksee oppositie aansluiten. 

Anarchistenn / anarcho-syndicalisten 

1882 2 

Rapaillee Partij 

1918 8 
.. CPH-Wijnkoop 

1926 6 
== CPN 

Cr-Cr-
1932 2 

vanaff  1935 

. r j M ^ ^ 
T1935 5 

-II  é^ü. 
1938 8 

1894 4 

SchemaSchema 3. Socialistische en communistische partijen tot 1940 
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Dee term linkse oppositie wijst hier niet zozeer op een afzonderlijke linkse 
opvattingg over het doel van de politiek - dat was net als voor de 'rechtse' 
socialistenn de vestiging van de klasseloze maatschappij -, maar meer op 
eenn visie over de wijze waarop die politiek gevoerd moest worden. Waar 
dee SDAP-leiding in de jaren twintig koos voor een reformistische weg naar 
hett socialisme, waarbij verkiezingswinst en parlementaire wetgeving als 
voornaamstee middelen golden, zagen de opposanten in een socialistische 
omwentelingg naar marxistisch schema de aangewezen route. Dit betekende 
niett dat zij iedere parlementaire hervormingsarbeid als overbodig of scha-
delijkk beschouwden, maar wel dat de eerste prioriteit van de SDAP moest zijn 
omm de massa voor te bereiden op de revolutie, die volgens het marxistische 
schemaa op handen was. Hield de partij daarentegen vast aan haar zuiver par-
lementairee reformistische koers, dan onderscheidde zij zich in weinig meer 
vann een gewone, burgerlijke partij, die zonder het liberaal-kapitalistische 
systeemm als zodanig aan te tasten de materiële belangen van de arbeiders 
trachttee te verbeteren. Als verburgerlijkte partij zou zij machteloos staan op 
hett moment dat de grote Kladderadatsch zich aandiende.51 

Dee vrees die hier werd uitgesproken voor een verregaande verburger-
lijkin gg van de SDAP, had behalve deze op marxistische inzichten gestoelde 
politiek-ideologischee component ook een sociaal-culturele component Het 
wass de vrees dat de SDAP ten prooi was gevallen aan oligarchisering, een 
process dat de politiek filosoof Robert Michels in een in die tijd geruchtma-
kendee studie als kenmerkend voor vooral de sociaal-democratische partijen 
beschouwde.522 In de kern kwam deze analyse erop neer dat de sociaal-
democratischee partijen na een eerste periode vol geestdrift en idealisme 
verstijfden,, omdat de oprichters in toenemende mate de uitbreiding van 
dee partijorganisatie en de verovering van macht tegen iedere prijs als doel 
gingenn beschouwen. Inderdaad was er niet veel fantasie voor nodig om deze 
theoriee op de SDAP toe te kunnen passen. De leiding van de partij was in de 
jarenn twintig stevig in handen van een kleine groep oudere heren die, op een 
enkelee uitzondering na, al vanaf de oprichting in 1894 een vooraanstaande 
roll  in de partij speelden. De bij zijn aanstelling als fractievoorzitter in 1925 
488 jaar oude J.W. Albarda was op dat moment veruit het jongste lid van 
dezee partijelite. 

Hoewell  ook zij beseften dat tussen de oorspronkelijke beginselen en de 
reformistischee praktijk een diepe kloof lag, gingen de 'oude olifanten' theo-
retischee debatten zoveel mogelijk uit de weg: de ideologische ruzies en de 
daaropvolgendee scheuring in 1909 lagen hen nog vers in het geheugen. Hun 
aandachtt ging dan ook vooral uit naar verbetering van de machtspositie van 
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dee SDAP en naar de versteviging van de organisatie van de rode familie. Zo 
ontstondd in de jaren twintig een netwerk van verenigingen en organisaties 
rondomm de partij die niet direct politiek van aard waren, maar die de achter-
bann wel een gevoel van geborgenheid gaven. In de afdelingen van de partij 
viell  daarentegen weinig meer te beleven. De verkiezingscampagnes en de 
kandidaatstellingg werden na invoering van de evenredige vertegenwoordi-
gingg immers in toenemende mate een zaak van de centrale partijorganisatie, 
terwijll  na de invoering van het algemeen kiesrecht de hoogtijdagen van de 
demonstratiess ook voorbij leken.53 

Datt het grote elan enigszins was verdwenen, dat er zo weinig werd gede-
batteerdd en dat voor jongeren weinig carrièremogelijkheden in het verschiet 
lagen,, was voor de partijleiding noch voor de overgrote meerderheid van 
dee leden aanleiding voor grote zorg. De partij drukte toch in verschillende 
stedenn een steeds steviger stempel op het gemeentebeleid? Deze weinig 
ambitieuze,, wat in zich zelf gekeerde houding was voor temperamentvolle 
marxistenn als Edo Fimmen, Piet Schmidt en Jacques de Kadt echter het 
bewijss dat de SDAP zowel in politiek als mentaal opzicht aan het Verburger-
lijken'' was. Socialistische politiek diende op te roepen tot strijdvaardigheid 
enn tot een solidariteit die niet bij Zevenaar mocht halt houden. De strijd 
vann de arbeidersbeweging tegen het kapitalisme was toch immers vooral 
eenn internationale strijd? De problemen van de Duitse en Russische arbei-
dersbeweging,, maar ook van de Indische strijders tegen het imperialisme 
diendenn derhalve ook de problemen van de Nederlandse arbeider te zijn. 
Zowell  Schmidt als Fimmen bewoog zich dan ook voornamelijk in de inter-
nationalee arbeidersbeweging, waarbij zij zich niet stoorden aan de in eigen 
landd zo strak getrokken grens tussen communisten en sociaal-democraten. 
Beidenn waren in eerste instantie activisten, voor wie de voorbereiding van de 
arbeiderss op de aanstaande revolutie van meer belang was dan theoretische 
geschillen.54 4 

Ditt gold niet voor de meer reflectieve De Kadt. Politiek was voor deze 
genialee autodidact vooral een intellectuele discipline, waarvoor nuchter 
analytischh vermogen en distantie vereist waren. Als aanhanger van de leni-
nistischee voorhoedetheorie meende hij dat de revolutie alleen kon slagen 
alss zij werd geleid door een kleine elite van intellectuelen, die in staat was 
tee abstraheren van de directe verlangens en emoties van de arbeidersmassa. 
Terwijll  Fimmen en vooral Schmidt het liefst op de barricades of achter het 
spreekgestoeltee stonden, voelde De Kadt zich dan ook meer thuis in zijn 
studeerkamerr of op de discussieweekends die de linkse oppositie vanaf 1928 
organiseerde.. Met de eveneens meer studieuze Van der Goes besprak hij 
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daarr de werken van bekende en minder bekende socialistische theoretici. In 
zijnn herinneringen schrijft hij: 'Met Van der Goes had ik een lang gesprek 
overr de "democratie" waarbij hij zijn instemming met de opvattingen van 
Maxx Adler gaf, terwijl ik hem wees op de tegenwerpingen die zowel Cunow 
alss Kautsky - die het overigens met elkaar oneens waren - tegen Max Adler 
haddenn gemaakt. Hij bleek noch het oudere boek van Cunow over het His-
torischh Materialisme te kennen, noch het pas verschenen boek van Kautsky, 
watt me wel verwonderde.'55 

Tott veel meer dan het organiseren van besloten discussieweekends voor 
linksee socialisten en de uitgave van het blad De Socialist leek dit groepje 
aanvankelijkk niet in staat. De meeste SDAP-leden deelden De Kadts fascinatie 
voorr theoretische haarkloverijen, noch Schmidts belangstelling voor de 
onafhankelijkheidsstrijdd in Nederlands-Indië. Voor de partijleiding viel er 
dann ook weinig gevaar te duchten van deze kleine groep. Zonder verder veel 
achtt te slaan op hun kritiek, het het partijbestuur de linkse oppossanten 
betrekkelijkk ongestoord hun gang gaan. 

Ditt alles veranderde nadat in oktober 1929 de beurs in New York instortte. 
Dee sDAP-leiding wist zich aanvankelijk nauwelijks raad met de dramatische 
gevolgenn die deze crash op de Nederlandse economie had: bij gebrek aan 
eenn eigen crisisprogram riep zij haar achterban op om de rust te bewaren 
enn af te wachten totdat het zwaar weer overgewaaid was. Daartegenover 
hadd de oppositie een theoretisch sterk onderbouwd en bovendien ook 
veell  hoopgevender analyse van de crisis. Wat zich volgens haar afspeelde, 
wass geen tijdelijke inzinking van de economische conjunctuur, maar niets 
minderr dan het begin van de definitieve ondergang van het internationale 
kapitalisme.. Het moment was daar om de arbeiders voor te bereiden op de 
laatstee slag tegen het kapitaal, dat zich in de vorm van het fascisme bezig 
wass te hergroeperen. Er stonden kortom 'stormtijden' voor de deur, een 
tijdd waarin de toekomst van de wereld niet langer in parlementen en muffe 
vergaderzaaltjess zou worden bepaald, maar op straat en op de werkvloer.56 

Dezee boodschap bleek vooral aan te slaan bij een deel van de jonge 
generatiee in de partij. Gevormd in de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) van 
Kooss Vorrink beschouwden deze jongeren het socialisme niet slechts als 
eenn politieke ideologie, maar als een allesomvattende levensstijl, waarin 
opofferingsgezindheid,, gemeenschapsleven en soberheid centraal stonden. 
Onderr de indruk van de economische crisis, die vooral veel jongeren de 
stempellokalenn indreef, raakte een deel van deze generatie steeds verder 
vervreemdd van de in hun ogen te kleinburgerlijke en te slome SDAP. Zij 
snaktenn naar een nieuwe vorm van politiek, die beantwoordde aan een 
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weinigg concreet verlangen naar idealisme, zuiverheid en geestdrift. Hun 
hoopp was gevestigd op dee linkse oppositie met haar hang naar activisme en 
theoretischee zuiverheid.57 

Gesteundd door een steeds groter wordende groep jongeren wisten de 
opposantenn het partijbestuur nu wel het vuur aan de schenen te leggen. In 
dee winter van 1931-1932 bereikten de spanningen in de SDAP een hoogte-
puntt nadat de partijleiding vergeefse pogingen had gedaan om de linkse 
oppositiee in te kapselen door Schmidt in het partijbestuur op te nemen en 
doorr bovendien een nieuw discussieorgaan uit te geven dat de plaats van 
DeDe Socialist moest innemen. Nadat de redactie van dit nieuwe orgaan een 
kritischee beschouwing van Schmidt over de slappe houding van het N W 
tijdenss de Twentse textielstakingen had geweigerd, besloot de linkse oppo-
sitiee wederom een eigen blad uit te geven, De Fakkel genaamd. Dit was voor 
hethet partijbestuur onaanvaardbaar en op 27 maart 1932 besloot het congres 
vann de SDAP de linkse oppositie te royeren. 

Hett was, afgaande op getuigenverslagen, een emotionele gebeurtenis, 
waarbijj  trauma's uit het verleden, zoals de breuk in 1909, vermengd leken 
mett de spanningen van de eigen tijd en met een gevoel dat afscheid werd 
genomenn van een deel van het eigen verleden. De uitstoting van de linkse 
oppositiee maakte meer dan ooit zichtbaar dat de reformistische koers die 
doorr het merendeel van de leden steeds was ondersteund, onverenigbaar was 
mett oude revolutionaire sentimenten die in het socialistisch gevoelsleven 
nogg steeds een rol speelden. Toen uitgerekend Van der Goes, een van de 
'twaalff  apostelen' van de SDAP, het afscheidswoord van de oppositie voor zijn 
rekeningg nam, zou bij veel aanwezigen de tranen dan ook in de ogen hebben 
gestaan.588 Met het afscheid van haar revolutionair-marxistische vleugel was 
dee SDAP weer een tikkeltje 'gewoner' geworden. 

DeDe stormtroepen van het socialisme 

Daagss na het SDAP-congres besloten de linkse scheurmakers de OSP op te 
richten.. Weliswaar bevonden zich ter linkerzijde van de SDAP voldoende par-
tijenn die zich eveneens op een revolutionair-marxistisch standpunt stelden, 
maarr geen van deze groeperingen kon in de ogen van de opposanten genade 
vinden.. Hoewel de bezwaren vooral ideologisch verwoord werden, lijk t het 
verschill  in stijl, organisatie en methoden, kortom het verschil in politieke 
cultuur,, van doorslaggevend belang te zijn geweest. Zowel de Communis-
tischee Partij Holland (CPH) als de Revolutionair-Socialistische Partij (RSP) 
-- de belangrijkste extreem-linkse groeperingen (zie hoofdstuk 5) - was in 
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stijll  te ordinair en in de organisatie te weinig democratisch om de osp'ers 
eenn nieuw politiek thuis te kunnen verschaffen.59 De oprichting van de 
OSPP illustreerde zo ook hoe groot de kloof inmiddels was geworden die de 
socialistischee en de communistische gemeenschap van elkaar scheidde. 

Bovendienn was er aanvankelijk ook alle aanleiding om de toekomst van 
nogg een links-socialistische partij met vertrouwen tegemoet te zien. In de 
eerstee drie maanden van haar bestaan traden reeds 7000 leden toe, van wie 
655 % jonger was dan 35 jaar.60 Deze zeker voor een nieuwe partij stormachtig 
tee noemen toeloop was des te opmerkelijker als men bedenkt dat het lid-
maatschapp van de OSP grote verplichtingen met zich meebracht. De partij 
verwachttee van haar leden een grote mate van toewijding: zij waren immers, 
inn de woorden van Schmidt, 'de soldaten van de revolutie, de stormtroepen 
vann het socialisme'61 Om deze leden aan de partij te binden en hen perma-
nentt te kunnen mobiliseren, werd onder leiding van voorzitter Schmidt en 
secretariss De Kadt dan ook in rap tempo een partijorganisatie uit de grond 
gestamptt met een internationaal netwerk, een eigen jeugdclub, een scho-
lingsorganisatie,, een radio-omroep (die nooit zendtijd heeft ontvangen) en 
zelfss met een soort militie, de Socialistische Arbeidersweer, die de osp'ers 
moestt beschermen tegen 'fascistische aanvallen'.62 In ruil voor de volledige 
overgavee bood de partij haar merendeels jonge leden, van wie menigeen 
zonderr baan of bezig met een studie zonder perspectief, een gevoel van 
geborgenheidd en een doel om voor te vechten. In het scholingsorgaan Rood 
KaderKader heette het: 'Wij zijn geen revolutionair-socialisten op de wijze waarop 
velee schijnvromen godsdienstig zijn, dat wil zeggen: alleen op Zondag in 
dee kerk. Wij zijn revolutionairen in hart en nieren, met elke vezel van ons 
lijf ,, met elke gedachte onzer hersenen, en dit brengt met zich mee, dat we 
overall  en altijd ons socialisme propageren.'63 

Aangevuurdd door de emotionele toespraken van Schmidt en geschoold 
doorr de theoretici De Kadt en Van der Goes werden de jonge 'soldaten van 
dee revolutie' op pad gestuurd om bij demonstraties en vergaderingen van 
anderee partijen en op muren en straattegels de revolutionaire idealen van 
dee OSP te verspreiden. Sal Tas, een jonge Amsterdamse student, herinnerde 
zichh later dat hij de oprichting van de OSP beleefde als een soort 'eerste 
liefde':: 'Ik dook onder in het partijleven, ik werkte van 's morgens vroeg tot 
'ss avonds laat, met verwaarlozing van alle regels der gezondheidsleer (en ik 
hebb daarvoor betaald) maar ik was op geëxalteerde wijze gelukkig.'64 

Helaass voor de OSP, zo merkte een journalist van Het Volk enigszins 
cynischh op, werden bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1933 de zetels in 
hett parlement echter niet verdeeld op basis van de verrichte campagne-
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activiteiten.655 De OSP had besloten om aan deze verkiezingen deel te nemen 
uitt propagandistische overwegingen, niet omdat zij nog veel geloof hechtte 
aann het parlementair systeem. De 'echte' politiek speelde zich immers af op 
straat,, het parlement kon dan ook hooguit dienen als een extra middel om 
haarr idealen uit te dragen. De deelname liep uit op een fiasco: met 27443 
stemmenn (0,7%) behaalde de partij nog niet één zetel. Het resultaat was 
dess te teleurstellender aangezien de SDAP bij deze verkiezingen twee zetels 
verloor. . 

Alss verklaring voor deze tegenvallende uitslag is gewezen op verschil-
lendee factoren: zo was een groot deel van de achterban van de OSP nog niet 
stemgerechtigdd en ontbrak het haar in de concurrentieslag met de CPH en 
RSPP ook aan een unique selling point zoals de RSP die had in de persoon 
vann haar in hechtenis genomen lijsttrekker, Henk Sneevliet, en de CPH die 
hadd in de kandidatuur van twee Indonesische onafhankelijkheidsstrijders.66 

Belangrijkerr was misschien nog wel de bestrijding die de OSP ondervond 
vann de kant van de sociaal-democratie. Het Volk zette de OSP consequent 
neerr als een door interne onenigheid en financiële problemen gekweld 
groepjee van gemankeerde scherpslijpers en rebelse snotneuzen, van wie de 
arbeiderr niets te verwachten had. Bovendien werden tal van osp'ers uit met 
SDAPP gelieerde organisaties als de AJC en het N W geroyeerd.67 De negatieve 
berichtgevingg en de uitstoting van osp'ers uit de rode familie heeft waar-
schijnlijkk veel sociaal-democratische stemmers, die ontevreden waren met 
hett gematigde beleid van de SDAP, ervan weerhouden hun stem op de osp 
uitt te brengen. 

Hett slechte stembusresultaat zou de eerste van een reeks tegenslagen 
zijnn die de OSP vervolgens te verwerken kreeg. Door de relatief dure verkie-
zingscampagnee was de partij diep in de schulden geraakt waardoor tal van 
plannen,, zoals de uitgave van een eigen dagblad, op de lange baan moesten 
wordenn geschoven. Ook het ledental liep gestaag terug tot ongeveer 6000 
inn juni 1933. Onder de vertrekkende leden behoorden enkele prominente 
osp'erss als Karel van Staal en oud-Nw-voorzitter Roel Stenhuis, die in de 
jarenn twintig opzien had gebaard met zijn plan om de SDAP om te vor-
menn in een arbeiderspartij naar Engels model.68 Een verdere teruggang van 
hett ledental volgde nadat het door de regering uitgevaardigde verbod voor 
ambtenarenn om lid te zijn van extremistische organisaties, waartoe ook 
dee OSP werd gerekend, in de winter van 1934 van kracht was geworden. 
Dee maatregel vormde het voorlopige sluitstuk van een algeheel beleid van 
criminaliseringg en vervolging van vooral extreem-linkse partijen dat na de 
muiterijj  op het marineschip De Zeven Provinciën (februari 1933) door de 
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overheidd en justitie was ingezet. Zo werd het de osp'ers met een beroep op de 
'openbaree orde' steeds moeilijker gemaakt te demonstreren, vergaderingen 
tee houden en in hun eigen uniform te lopen, terwijl de rechtbank boven-
dienn verschillende partijleden veroordeelde tot gevangenisstraffen wegens 
hett schrijven en/ of verspreiden van opruiende teksten.69 Onder hen waren 
dee twee voormannen van de partij, Schmidt en De Kadt, die respectievelijk 
éénn maand en drie maanden in de cel moesten verblijven. Tot overmaat van 
rampp brak in juli 1934 een conflict uit in de top van de partij tussen twee 
stromingenn die vertegenwoordigd werden door Schmidt en De Kadt. 

PolitiekPolitiek of romantiek 

Dee directe aanleiding voor het conflict was de uitbraak van een serie 
relletjess in de Jordaan begin juli 1934. Pantserwagens, marechaussee en 
beredenn politie trokken deze in die tijd verpauperde volksbuurt binnen om 
hett gezag te herstellen. Daarbij viel op 5 juli de eerste van in totaal zes 
dodelijkee slachtoffers, Jan Gerresen, een werkloos metaalarbeider en actief 
lidd van de OSP. Als eerste 'politieke' dode in Nederland sinds de Eerste 
Wereldoorlogg zou Gerresen niet alleen binnen de OSP, maar ook binnen 
dee overige extreem-linkse groeperingen de status van martelaar krijgen. 
Meerr dan tweeduizend vak- en partijgenoten vergezelden Gerresen op zijn 
laatstee tocht. Een zwart omfloerste osp-vlag bedekte de baar en Schmidt 
herdachtt in een uiterst emotionele toespraak de dood van een 'soldaat van 
dee revolutie'. Zijn martelaarsdood, zo verzekerde Schmidt, toonde aan dat 
hett proletariaat klaar was om het kapitalisme de definitieve nekslag toe te 
brengen.70 0 

Zagg Schmidt in het Jordaanoproer het begin van de langverwachte re-
volutie,, De Kadt daarentegen meende dat de onrust in de Amsterdamse 
volkswijkk weinig meer was dan een verzameling door lompenproletariërs 
aangestichtee rellen die alleen de 'reactionaire krachten' in de kaart speel-
den.. Bij de oprichting van de OSP had De Kadt nog met bijna wiskundige 
zekerheidd de spoedige komst van de revolutie voorspeld, maar door de 
machtsovernamee van Hitler in Duitsland (30 januari 1933) en de teleur-
stellendee ontwikkeling van de OSP was hij steeds meer gaan twijfelen aan 
dee kracht van de revolutionaire beweging.71 Hooggestemde verwachtingen 
overr een spoedige revolutionaire omwenteling vochten om de voorrang met 
dee vrees dat het linkse activisme een fascistische tegenaanval zou uitlokken. 
Nietteminn bleef hij tot de uitbraak van het Jordaanoproer zijn aandeel 
leverenn in het aanwakkeren van de revolutionaire sentimenten in de partij. 
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Hett kritische artikel dat De Kadt naar aanleiding van het Jordaanoproer 
voorr het partijblad De Fakkel had geschreven, sloeg in de OSP dan ook in 
alss een bom. Onder de titel 'osp-romantiek of politiek' riep hij de partij 
opp afstand te nemen van 'catastrofale barricadenmethoden' ten gunste van 
hett 'koele, ontledende verstand'. 'De tijd van de romantiek is voorbij', zo 
meendee hij. 'De tijd van georganiseerde politiek is aangebroken. Eerst als 
dee massa's hiervan doordrongen zijn, is socialistische massa-politiek weer 
mogelijk.'722 De Kadt riep de leiders van de socialistische beweging dan ook 
opp om zich in veiligheid te brengen en zich opnieuw te bezinnen op de 
grondslagenn van het socialisme, om in een later stadium met hernieuwde 
krachtt het voortouw te kunnen nemen in een revolutionaire opstand. 
Zelff  had De Kadt samen met Sal Tas in de roerige julidagen van 1934 
reedss het goede voorbeeld gegeven door halsoverkop naar Antwerpen te 
vluchten. . 

Inn de OSP kon vrijwel niemand begrip opbrengen voor De Kadts schijn-
baarr plotse ommezwaai en zijn daaropvolgende vlucht: de partij-ideoloog 
zouu een laffe verrader zijn die in de praktijk terugschrok voor de conse-
quentiess van zijn revolutionaire theorieën.73 Met enkele van zijn volgelingen 
werdd De Kadt geroyeerd, waarop hij De Nieuwe Kern oprichtte. Rondom dit 
bladd hoopte De Kadt een 'ernstige studiegemeenschap' te kunnen vormen 
waarinn de basis werd gelegd voor een vernieuwing van het socialisme. Een 
dergelijkk idee, zo verklaarde hij later, had hem ook bij de oprichting van de 
OSPP voor ogen gestaan, maar door de enorme toestroom van geestdriftige 
jongerenn werd de partij in plaats van een serieuze kaderpartij 'een bende 
losgeslagenn sociaal-democraten en wildemannen' die zelfs De Kadt niet 
meerr onder controle kon houden.74 

Veell  van wat De Kadt achteraf over de OSP heeft gezegd en geschreven, 
iss zeker wisdom after the event Al te makkelijk ging hij voorbij aan het 
feitt dat hij zelf in de beginmaanden van de partij ook bevangen was door 
eenn revolutionaire koorts. Naarmate de revolutie langer uitbleef, zakte de 
koortss en keerde De Kadt terug naar zijn oorspronkelijke visie dat verande-
ringg slechts kon komen door de vorming van een intellectuele voorhoede. 
Daardoorr kwam hij onvermijdelijk in conflict met Schmidt, voor wie een 
directt activisme en een sterke binding met 'zijn' arbeiders essentieel waren. 
Mett zijn geestdriftige toespraken en filmsterachtige verschijning verper-
soonlijktee Schmidt voor veel jonge leden als het ware het revolutionair elan, 
datt ten tijde van de economische crisis een uitweg zocht.75 Waar De Kadt 
zijnn verblijf in de cel aangreep om een doorwrochte studie te schrijven 
overr de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, hield Schmidt tijdens zijn de-
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tentiee een dagboek bij om zijn achterban zijn dagen van martelaarschap 
tee laten meebeleven. Eenzaam in zijn cel noteerde hij: 'Spoormannen, 
bouwers,, transportarbeiders, textielarbeiders, kantoorbedienden, onder-
wijzers,, werkloozen, mannen en vrouwen, ouderen, jongeren [...], zij zijn 
nuu in deze eenzaamheid heel dicht bij me gekomen, hebben mij vast de 
handd gedrukt en allen, allen hebben zij gesproken van die zekerheid, die 
onss meer dan iets anders bindt.'76 

Naa zijn vrijlating liet Schmidt zich als een nieuwe Domela Nieuwenhuis 
uitbundigg fêteren door honderden toegestroomde partijgenoten. De Kadt 
ondergingg de rituele huldiging rondom zijn vrijlating daarentegen enigszins 
ongemakkelijk.. Hij had, zo schreef hij in zijn herinneringen, 'niet het gevoel 
datt dit alles veel met politiek te maken had'.77 

Tochh wijzen juist dergelijke rituelen op een belangrijke kern in het optre-
denn van de OSP, namelijk het verlangen van een jonge generatie socialisten 
naarr de heroïsche tijden van weleer. In de SDAP werden de heldendaden 
uitt het verleden weliswaar met grote trots in woord en schrift herdacht, 
maarr daarbij werd wel steeds vermeld dat het 'heroïsche tijdperk' met zijn 
'proletarischee sentimenten' definitief voorbij was. De SDAP was immers een 
georganiseerde,, beschaafde beweging geworden met normale leiders die 
opp fatsoenlijke wijze binnen de grenzen van de parlementaire democratie 
streefdenn naar vestiging van het socialisme. In de context van de economi-
schee crisis zou het weinig concrete, vooral romantische verlangen van een 
aantall  jongeren korte tijd samenvallen met revolutionaire politieke theorie-
en.. Uiteraard is daarbij nauwelijks aan te geven waar precies de scheidslijn 
lagg tussen theoretische bevlogenheid en romantiek: het één was vaak onlos-
makelijkk met het ander verbonden. Toch zou in de daaropvolgende jaren 
blijkenn dat een dergelijke scheidslijn bestond. 

Naa alle tegenslagen besloot de OSP namelijk een fusie aan te gaan met 
dee Revolutionair-Socialistische Partij. Het was een samengaan van wat in 
navolgingg van De Kadt inderdaad misschien nog het best als een bende 
losgeslagenn sociaal-democraten kan worden beschreven met een partij die 
geheell  buiten de sociaal-democratische beweging om was ontstaan. De wor-
telss van de RSP lagen in de CPH en in de syndicalistische vakbond, het Na-
tionaall  Arbeids-Secretariaat (NAS). De geschiedenis van de Revolutionair-
Socialistischee Arbeiderspartij (RSAP), zoals de nieuwe fusiepartij heette, 
komtt in hoofdstuk 5 aan de orde. 
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ZeventienZeventien jaren dissidentenwee 

DeDe katholieke splinters 1922-1939 

Dee OSP en de HGS kunnen worden beschouwd als uitdrukking van wat Daal-

derr een integralistische houding noemde: beide wilden terugkeren naar de 

oorspronkelijkee beginselen van hun moederpartij. Deze 'terugkeer' betrof 

echterr niet slechts de ideologie maar ook de stijl- en strijdmiddelen. De 

OSP,, met haar buitenparlementaire acties en emotionele stijl, en de HGS, 

mett haar nadruk op autoriteit boven majoriteit en haar geuzenromantiek, 

maaktenn beide gebruik van politieke wapens die in de handen van hun moe-

derpartijenn stomp waren geworden. Aangezien beide partijen een volledige 

heroriëntatiee van de politiek van de moederpartij wensten, lijk t Daalders 

termm 'sociaal dissidentisme op levensbeschouwelijke basis' te beperkt. 

Geldtt hetzelfde voor de katholieke splinters die in het interbellum de 

kopp opstaken? Waren ook zij uitdrukking van een integralistische houding? 

Hierbijj  dient direct vermeld te worden dat het gebruik van de term in-

tegralismee niet geheel onproblematisch is. In katholieke kring wordt met 

integralismee vooral gedoeld op een begin twintigste eeuw, vooral in de 

Romaansee landen opkomende beweging die zich keerde tegen het 'moder-

nisme'' in de katholieke kerk en politiek. Pleidooien voor een meer bezield 

katholiekk geloofsleven gingen binnen deze integralistische beweging hand 

inn hand met felle aanvallen op de 'materialistische' en 'atheïstische' demo-

cratie.. In Nederland kende deze integralistische beweging in de jaren tien 

haarr spreekbuis in De Maasbode en in de vroege jaren twintig in het blad 

KatholiekeKatholieke Staatkunde van Emil Verviers. Tot aparte katholieke partijvor-

mingg heeft dit specifieke integralisme niet geleid. Wel wees het sommige 

katholiekenn zoals Verviers en de priester Wouter Lutkie de richting naar 

hett fascisme.78 Ter will e van de uniformiteit zal de term integralisme hier 

echterr worden gebruikt in de betekenis van Daalder: het zo ongeschonden 

mogelijkk willen belijden van bepaalde, in dit geval de katholieke beginselen. 

„RKV PP „KD P 

Art ^ ^ 

Algemeenee Bond (RKSP) 

D ^ L L 
1939 9 

1926 6 

SchemaSchema 4. Rooms-katholieke partijen tot 1940 
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'Ook'Ook de zaak van God is één' 

Opp het eerste gezicht lijk t de geschiedenis van het katholieke dissidentisme 
beslistt geen succesverhaal te zijn. Op lokaal niveau boekten katholieke 
dissidentenn soms redelijke resultaten, zoals in Tilburg, Den Bosch en Roo-
sendaal.. In de gemeenteraad van Den Bosch bijvoorbeeld zat tussen 1923 
enn 1949 een dissidente katholieke groepering onder leiding van de markt-
koopmann H.E Kuipers. Bij de Bossche gemeenteraadsverkiezingen van 1935 
haaldee deze groep zelfs 20,6 % van de stemmen.79 Bij landelijke verkiezingen 
wistenn katholieke dissidenten echter gezamenlijk nooit meer dan 2% van 
hett totale aantal kiesgerechtigden (ofwel 5 % van de katholieke kiesgerech-
tigden)) achter zich te krijgen. 

Vann de verschillende katholieke afsplitsingen slaagde alleen de Roomsch-
Kathoüekee Volkspartij (RKVP) er in door te dringen tot de Tweede Kamer. 
All  met al lijken de electorale resultaten die de katholieke splinterpartijen 
inn deze tijd behaalden, het traditionele beeld van het volgzame, door een 
sterkk gevoel van saamhorigheid aaneengesmede katholieke volksdeel eerder 
tee bevestigen dan te weerleggen. 

Hett is dan ook opvallend hoe beducht de RKSP voor deze schijnbaar on-
beduidendee splinterpartijen was. De grote katholieke partij achtte weinig 
middelenn ongeoorloofd om dissidente katholieke partijen - vooral wanneer 
zijj  aan landelijke verkiezingen deelnamen - de wind uit de zeilen te nemen. 
Inn de katholieke pers zagen de dissidenten zich met hoon en laster bela-
den.. Scheurmakers, zo was de boodschap die de RKSP haar aanhang wilde 
meegeven,, waren geen goede katholieken. In 1929 luidde de verkiezingsleus 
vann de RKSP: 'God is één. Ook de zaak van God is één. Weg dus met iedere 
politiekee versplintering.'80 

InIn de strijd tegen de dissidenten kreeg de RKSP bovendien verschillende 
malenn hulp van de katholieke kerk. Reeds in 1901 veroordeelde het episco-
paatt openlijk het optreden van de eerste katholieke splinter, de Katholiek-
Democratischee Volkspartij, en ook in de jaren twintig en dertig laakten de 
bisschoppenn nog verschillende malen openlijk de scheurmakerij. 

Dezee sterke bestrijding van een paar onbeduidende splinters was inge-
gevenn door de angst voor verbrokkeling van de katholieke eenheid. Voor 
dee RKSP en het episcopaat was de eenheid van het katholieke volksdeel, 
ookk op politiek vlak, in deze tijd het hoogste gebod. Alleen door één te 
blijvenn konden katholieken hun kerk binnen de overwegend protestantse 
natiee beschermen, zo meende men. En alleen door eendrachtig op te trek-
kenn kon ook de sociale en politieke emancipatie van het eeuwenlang achter-
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gesteldee katholieke volksdeel, dat nog in de negentiende eeuw een 'niet-volk' 
werdd genoemd, worden voltooid. 

Hett bewaren van de katholieke eenheid was zeker op politiek niveau 
echterr bijzonder moeilijk. Het katholieke volksdeel was immers geen mo-
nolithischh blok met eenduidige verlangens, maar een bijzonder rijk gescha-
keerdee gemeenschap waarin boeren, arbeiders, fabrikanten, ambtenaren en 
rentenierss allen hun eigen verwachtingen ten aanzien van de politiek had-
den.. Bovendien waren er dan nog de niet uit te vlakken politiek-culturele 
verschillenn tussen de katholieken van boven de grote rivieren en die in 
Limburgg en Noord-Brabant. Vooral na de invoering van de evenredige ver-
tegenwoordigingg en het algemeen kiesrecht was het vinden van een even-
wichtt tussen al die sociale belangen en regionale eigenaardigheden urgent 
geworden.. Niet alleen dwong de nieuwe kieswet de katholieken om ernstig 
aann de slag te gaan met de centralisering en democratisering van haar tot 
dann toe zeer losse partijorganisatie, ook moest de kandidaatstelling centraal 
gecoördineerdd worden. Vooral dit laatste was binnen de heterogene katho-
liekee gemeenschap een hachelijke onderneming. Bij het opstellen van de 
kandidatenlijstenn moest de partijleiding zorg dragen voor een deskundige 
fractiee en tegelijk ook rekening houden met de wensen van de verschillende 
socialee groepen en met de vooral in het zuiden levende behoefte aan ei-
genn vertegenwoordigers. Het uiteindelijke resultaat van alle inspanningen 
leiddee vanzelfsprekend nooit tot algehele tevredenheid: iedere beslissing 
tenn gunste van een bepaalde kandidaat kon immers worden uitgelegd als de 
bevoordelingg van een sociale of regionale groep ten koste van de andere.81 

Vann het optreden van de splinters kon tegen die achtergrond voor de 
RKSPP een gevaarlijke precedentwerking uitgaan. Als toegestaan werd dat een 
bepaaldee groep katholieken zich buiten de RKSP om ging profileren, kregen 
all  diegenen die zich door de partijleiding tekort voelden gedaan een vrijbrief 
omm eigen lijstjes in te dienen. Meer nog dan het districtenstelsel bood het 
stelsell  van evenredige vertegenwoordiging met zijn lage kiesdrempel onte-
vredenenn immers de mogelijkheid om eigen vertegenwoordigers te kiezen. 
Binnenn korte tijd, zo vreesde men, zou het machtige, eensgezinde katho-
liekee bastion dan uiteenvallen in tal van machteloze, elkaar bevechtende 
socialee en regionale facties. Ter will e van de emancipatie van het katholieke 
volksdeell  en de bescherming van de katholieke kerk was het voor de RKSP 

enn de kerk zaak om iedere vorm van dissidentisme die zich op nationaal 
niveauu manifesteerde, in een vroeg stadium de kop in te drukken. 

Hett beeld van de RKSP in deze periode is derhalve dat van een partij die 
doorr de regionale en sociale verscheidenheid van haar achterban zeer gevoe-
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ligg was voor 'afsplitsingskoorts', maar die tegelijk door het mede door het 
episcopaatt uitgevaardigde gebod tot eenheid nauwelijks enige speelruimte 
boodd voor splinters. Deze problematische situatie zorgde vanzelfsprekend 
voorr sterke spanningen. Het respect voor het kerkelijk gezag kon niet altijd 
opwegenn tegen de bij veel katholieken levende afkeer van de 'tirannieke' 
RKSP.. Verschillende groepen zouden in deze periode dan ook op zoek gaan 
naarr de grenzen van het katholieke eenheidsgebod. 

KatholiekeKatholieke notabelen en een lokale held 

Kenmerkendd voor de dwang die van het episcopale eenheidsgebod uitging, 
wass dat de eerste twee serieus te nemen katholieke afsplitsingen die in 
19222 aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelnamen, de Nieuwe Katholieke 
Partijj  (NKP) en de Lijst Arts, aangaven dat zij niet als afsplitsing aangemerkt 
wenstenn te worden. Hun 'actie', zoals zij hun aparte deelname zelf noemden, 
wass slechts bedoeld als protest tegen de bemoeienissen van het partijbestuur 
mett de kandidaatstelling. Na hun verkiezing wilden zij zich echter gewoon 
weerr aansluiten bij de katholieke kamerclub, zoals de Tweede-Kamerfractie 
vann de RKSP genoemd werd. 'Getrennt marschieren urn vereint zu schlagen', 
zoo noemde een commentator het.82 

Vann de twee lijsten leek de NKP een soort katholieke variant van het oude 
Vaderlandschh Verbond. De katholieke notabelen die de partij op 7 april 1922 
haddenn opgericht, verzetten zich tegen de in hun ogen overmatige aandacht 
diee de RKSP als regeringspartij voor de noden van de katholieke arbeiders 
aann de dag legde. Binnen de katholieke kiesverenigingen zagen NKp'ers nau-
welijkss nog enige mogelijkheid om hun invloed te laten gelden. 'Fatsoenlijke 
lieden',, zo heette het in een door een anonieme NKP'er geschreven brochure, 
werdenn er met 'rotte appelen' bekogeld. 

Doorr het algemeen stemrecht, zoo terecht door Pius ix 'de algemeene 
leugen'' genoemd, zijn de kiesvereenigingen voor breede klassen der 
burgerijj  een publieke vermakelijkheid geworden. De zeer solidair 
voelende,, althans zeer solidariteit-opeischende, leiders schijnen er 
geenn flauw begrip van te hebben, wat het is voor menschen met eenig 
hett allerminste zelfgevoel en zelfrespect,, in het openbaar uitgejouwd, 
bespott en gegriefd te worden zonder een keel te bezitten om boven 
hett kermisgejoel uit te komen. Men kan toch geen scheepsroepers 
meenemen.83 3 
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Omm tenminste nog enkele fatsoenlijke, ontwikkelde katholieken naar de 
katholiekee kamerclub af te vaardigen zagen de NKp'ers zich gedwongen om 
mett een eigen lijst aan de verkiezingen deel te nemen. 

Ookk de Lijst Arts had weinig weg van een integralistische partij, maar 
veell  meer van een liberale persoonslijst zoals die van Van Beresteyn. Zij was 
gevormdd rondom het door het partijbestuur afgedankte Tweede-Kamerlid 
Antoinee Arts. Net als Van Beresteyn meende deze Tilburger dat het besluit 
vann de partijbestuurders onrechtmatig was, omdat niet zij maar de kiezers 
hieroverr dienden te beslissen. Samen met zijn zoons en de door hen uit-
gegevenn Nieuwe Tilburgsche Courant startte Arts vervolgens een campagne 
voorr zijn herverkiezing in de katholieke kamerclub. 

Daarmeee zetten de 'Artsianen' een traditie van persoonsgebonden poli-
tiekk voort die tot 1917 in de zuidelijke provincies eerder regel dan uitzonde-
ringg was. Door het homogeen katholieke karakter van dit deel van het land 
warenn verkiezingen hier onder het districtenstelsel meer een treffen van 
katholieke,, lokale grootheden. De winnaar mocht vervolgens plaatsnemen 
inn de katholieke kamerclub.84 

Ookk Arts was niet anders gewend dan dat hij zonder steun van de ka-
tholiekee kiesvereniging in Tilburg in de Tweede Kamer werd gekozen. Als 
oud-officierr van het pauselijk zoeavenleger, medestrijder van Schaepman 
enn medeoprichter van voetbalclub Willem 11 genoot Arts vooral onder de 
Tilburgsee middenstand en in mindere mate ook onder het omvangrijke 
arbeiderselectoraatt groot gezag.85 

Naa indiening van de Lijst Arts nam de politieke strijd in Tilburg zo 
weerr de gedaante aan van de strijd, zoals die onder het districtenstelsel 
jarenlangg gevoerd was: de 'Artsianen' prezen hun leider aan als de man 
diee de noden van zijn plaatsgenoten kende, 'anti-Artsianen' verweten hem 
opportunismee en onruststokerij en verspreidden spotprenten waarop Arts 
stondd afgebeeld als voetballende zoeaaf.86 Met de invoering van de nieuwe 
kieswett waren de politieke spelregels echter ook binnen de katholieke ge-
meenschapp veranderd. De kandidaatstelling was nu een zaak geworden van 
dee centrale partijleiding: zij was voortaan de enige legitieme poortwachter 
vann de katholieke kamerclub. RKSP-leider W.H. Nolens kondigde dan ook 
reedss voor de verkiezingen aan dat de 'Artsianen' noch de NKp'ers, zo zij 
gekozenn werden, tot de katholieke kamerclub mochten toetreden.87 Om 
hett een en ander kracht bij te zetten herhaalde het episcopaat bij monde 
vann aartsbisschop H. van de Wetering nog eens zijn negatieve oordeel over 
apartee partijvorming. De verklaring werd in tal van kerken voorgelezen, 
onderr andere tijdens de kerkelijke viering van de gouden bruiloft van Arts. 
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Naa afloop van de mis kon de oud-zoeaaf zijn emoties niet meer in bedwang 
houdenn en verliet in tranen de kerk.8* 

Mett het bisschoppelijk oordeel was het lot van beide lijsten, die geen 
dissidentenn wilden heten, bezegeld. Het woord van de bisschop was voor 
dee meeste katholieken wet. Onder druk van het episcopaal gebod besloten 
dee meeste NKp'ers dan ook af te zien van hun kandidatuur. Het restant 
vann de partij behaalde slechts 0,5 % van de stemmen. In de herfst van 1922 
keerdenn ook de overige NKp'ers terug naar de moederpartij.89 Arts bleef met 
inn totaal 15830 stemmen (0,51%) eveneens onder de kiesdrempel steken. 
Hoee groot zijn populariteit in Tilburg was, bleek echter uit het feit dat zijn 
lijstt hier liefst 38 % van de stemmen haalde, tegenover 49 % voor de RKSP. 

Eenn groot deel van de Tilburgse bevolking verkoos kortom ondanks alle 
kerkelijkee adviezen haar eigen local hero boven de RKSP. In de jaren daarop 
zouu dit zo blijven. De actie van Antoine Arts en de buitensporige reacties 
daaropp van de kant van de katholieke eÜte had een groot deel van de kiezers 
vann de Noord-Brabantse industriestad vervreemd van de RKSP. Tilburg 
zouu het voornaamste machtsbastion worden van de Roomsch-Katholieke 
Volkspartijj  (RKVP), die onder leiding stond van Antoine Arts' zoon, Pius 
Mariaa Arts. 

DeDe Roomsch-Katholieke Volkspartij 1922-1933 

Dee RKVP maakt al een meer solide indruk dan de NKP en de Lijst Arts. De 
partijj  was op 30 december 1922 door een groep Amsterdamse ambtenaren 
opgerichtt uit onvrede over de behoudende koers die de RKSP huns inziens 
wass ingeslagen. Hoewel de RKVP al vrij snel in het hele land afdelingen 
opzettee en ook direct een redelijk uitvoerig program aannam, verklaarde 
ookk zij plechtig te willen vasthouden aan het ideaal van katholieke eenheid. 
Dezee eenheid wilde zij echter wel anders ingevuld zien. De belangen van de 
verschillendee sociale groepen liepen volgens de dissidenten zozeer uiteen 
datt een katholieke eenheidspartij alleen levensvatbaar was als zij was geor-
ganiseerdd op basis van drie standen - werkgevers, werknemers en boeren -
diee op sociaal-economisch vlak een eigen koers konden varen.90 

Maarr ook de RKVP was geen integralistische partij. Weliswaar was zij in 
haarr pleidooien voor de opheffing van het processieverbod en de handha-
vingg van het gezantschap bij de paus radicaler dan de RKSP, maar dit was 
waarschijnlijkk toch vooral bedoeld om misverstanden over het katholieke 
karakterr van de partij te voorkomen. In haar pleidooi voor een progressiever 
sociaal-economischh beleid lag voor de meeste leden waarschijnlijk echter 
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dee kern. Alleen M.J.G. Kuypers, de hoofdredacteur van het partijblad De 
RoomscheRoomsche Democraat, ontpopte zich als een echte katholieke Prinzipienreiter 
mett zijn tirades tegen de woekerrente en de coalitie met de 'calvinistische 
ketters'.91 1 

Belangrijkerr voor het karakter van de partij was de toetreding van Pius 
Mariaa Arts in januari 1923. Arts maakte er nauwelijks een geheim van dat 
zijnn overstap was ingegeven uit rancune tegen de RKSP-leiding, die zijn 
vaderr een zo smadelijke aftocht had bezorgd. Dankzij zijn populariteit in 
Tilburgg en het feit dat hij met de Nieuwe Tilburgsche Courant over een eigen 
dagbladd beschikte, werd de jonge Arts binnen korte tijd de gezichtsbepa-
lendee figuur binnen de partij. Daarmee veranderde de RKVP langzamerhand 
inn een veredelde doorstart van de Lijst Arts. Waarschijnlijk mede door de 
slechtee organisatie en het gebrek aan mankracht beperkte de RKVP haar 
activiteitenn voornamelijk tot Tilburg. In de campagne voor de Tweede-
Kamerverkiezingenn van 1925 speelden Arts en de zijnen in paginagrote ad-
vertentiess in de Nieuwe Tilburgsche Courant en op druk bezochte meetings 
inn het centrum van de textielstad nadrukkelijk in op chauvinistische sen-
timentenn en op de behoefte aan persoonlijke vertegenwoordiging. Terwijl 
dee RKSP meer dan ooit de nadruk legde op het primaat van het katholieke 
beginsell  boven alle persoonlijke en regionale belangen, drukte de RKVP de 
Tüburgerss op het hart dat het bij de verkiezingen vooral hierom draaide 
omm de 'invloed van Tilburg in de vertegenwoordigende lichamen' te bevor-
derenn door een man te kiezen 'die voor allen toegankelijk is en medeleeft 
mett de nooden en gebeurtenissen van zijn geboortestad'.92 De trotse Tü-
burgerss wilden zich toch niet vertegenwoordigd zien door een Bosschenaar 
off  Waalwijker? De Bossche en Waalwijkse kiezers zouden toch immers ook 
nooitt een Tilburger op de kandidatenlijst dulden? Het waren geluiden die 
wellichtt meer thuis hoorden in de tijd van het districtenstelsel, maar die 
nochtanss niet zonder succes waren: dankzij duizenden Tilburgse stemmen 
wistt de RKVP een zetel voor Arts te veroveren.93 

Voorr de RKSP was de zetelwinst van de RKVP in 1925 uitermate verontrus-
tend.. Als een slecht georganiseerd groepje onder leiding van een plaatselijke 
heldd en een paar politieke beunhazen al zoveel stemmen wist te behalen, 
hoee groot zou de schade dan wel niet worden als prominente linkse ka-
tholiekenn zich aan het hoofd van een nieuwe partij zouden stellen? Deze 
angstt was zeker niet overdreven, want een jaar eerder was onder leiding van 
dee prominente linkse katholiek J.A. Veraart de studieclub Het Verbond St. 
Michaell  opgericht. Het verbond wilde, zo schreef deze Delftse professor, 
'dee zoekgeraakte democratische gedachte in de R.K. Staatspartij herstellen'. 
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Mett herstel bedoelde Veraart dat de RKSP weer een 'echt christelijke politiek, 
eenn politiek van barmhartigheid' moest voeren, zoals die tot uitdrukking 
kwamm in het mede door hem in 1919 opgezette Paasmanifest, een sociaal 
akkoordd tussen katholieke arbeiders en werkgevers. 

Hoewell  ook Veraart plechtig beloofde niet uit te zijn op een breuk, maar 
slechtss op een reorganisatie van de partij, vreesde de RKSP dat met de vor-
mingg van de studieclub de aanzet was gegeven voor een grootscheepse mui-
terijj  van de linkse katholieken. Ter wille van het behoud van de katholieke 
eenheidd ondernam de RKSP-leiding dan ook verschillende bemiddelings-
pogingenn die uiteindelijk zouden leiden tot een reorganisatie van de RKSP 
inn 1926 en tot een Tweede-Kamerzetel voor Veraart.94 Hoewel slechts weinig 
'Michaèlisten'' hiermee waren tevredengesteld, leek het risico van een meer 
omvangrijkee splitsing zo voorlopig afgewend. 

Mett de reorganisatie van de RKSP nam tegelijk ook de dreiging die van de 
RKVPP als mogelijk kristallisatiepunt voor een linkse afsplitsing uitging sterk 
af.. Doodgezwegen door de katholieke pers en geteisterd door financiële en 
organisatorischee problemen, verloor de RKVP bij de Tweede Kamerverkie-
zingenn van 1929 bijna de helft van haar stemmen. Na het verlies van haar 
enigee afgevaardigde in de Kamer zagen weinig leden nog perspectief in de 
RKVP.. Alsof er niets gebeurd was, zocht Arts en met hem vrijwel de gehele 
Brabantsee afdeling na verlies van zijn zetel toenadering tot de RKSP.9*  Het 
gemakk waarmee dit alles gebeurde, tekent de geringe ideologische distantie 
diee feitelijk tussen de RKVP en de RKSP bestond. Voor de meeste Volkspar-
tijerss was de RKVP dan ook weinig meer dan een alternatief kiescomité dat 
zichh keerde tegen de wijze waarop het partijbestuur van de RKSP de kan-
didaatstellingg monopoliseerde. Voor sommigen ging het daarbij wellicht 
voorall  om een sociaal-economisch dissidentisme op katholieke grondslag, 
maarr zeker voor het omvangrijke Tilburgse electoraat lijk t toch vooral de 
verkiezingg van de persoon Arts en/of de behartiging van plaatselijke be-
langenn centraal te hebben gestaan. Voor deze laatste groep kan dan ook 
wellichtt beter gesproken worden van een Vegionalistisch dissidentisme op 
levensbeschouwelijkee basis'. Nu de RKVP op sterven na dood was, achtte deze 
laatstee groep de mogelijkheid om de Tilburgse (en Artsiaanse) belangen te 
verdedigenn groter binnen het kader van de moederpartij zelf. 

Dee RKVP ging echter niet ter ziele, maar ze zou wel sterk van karakter ver-
anderen.. Na een grondige reorganisatie ging zij zich begin jaren dertig veel 
sterkerr presenteren als een aparte, progressieve katholieke partij met een 
gedegenn organisatie. Statuten werden vastgesteld, de organisatie werd gemo-
derniseerd,, een nieuw professioneel ogend weekblad genaamd Onze Vaan 
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zagg het licht en in 1931 publiceerde de partij ten slotte een meer uitgewerkt 
program.. Hierin profileerde de RKVP zich als een sterk anti-militaristische 
enn in sociaal opzicht vooruitstrevende partij met een uitgesproken katho-
liekee identiteit. Opvallend was voorts dat de partij expliciet durfde te breken 
mett de door de RKSP gevolgde strategie dat katholieken alleen in 'uiterste 
noodzaak'' met de SDAP mochten samenwerken. De RKVP zag voor zichzelf 
zelfss een sleutelrol weggelegd in de vorming van een progressieve 'demo-
cratische'' coalitie, waarin behalve de eigen partij de SDAP, de VDB en de 
CDUU zouden plaatsnemen. Alleen als de katholieke arbeidersbeweging zich 
achterr de RKVP ZOU scharen, kon deze democratische coalitie immers aan 
eenn meerderheid worden geholpen.96 

Dee drijvende kracht achter deze koerswending was ongetwijfeld de 
Haagsee journalist CD. Wesseling. Door verschillende aanvaringen met 
dee katholieke elite gold Wesseling, al voor hij in 1929 de RKVP-gelederen 
kwamm versterken, als een van de meest controversiële persoonlijkheden in 
dee katholieke gemeenschap. Deze aanvaringen betroffen zowel Wesselings 
privé-levenn (zijn echtscheiding deed in 1921 veel stof opwaaien) als ook zijn 
pogingenn om door middel van 'cellenbouw' de RKSP te democratiseren en 
haarr te bewegen samen te werken met de SDAP. Eind jaren twintig had 
hijj  definitief de hoop op een koersverandering opgegeven: de reorganisatie 
vann de RKSP was in zijn ogen louter kosmetisch zolang de partij de samen-
werkingg met de SDAP bleef afwijzen ten gunste van de coalitie met de ARP 
enn de CHU. 

Wesselingg zag zichzelf eind jaren twintig dan ook gesteld voor wat hij 
noemdee 'de zware keuze; sociaal- of katholiek-democraat'. Hoezeer hij de 
SDAPP om haar krachtig levensbeginsel, haar ideaal en enthousiasme ook 
bewonderde,, de kloof die de katholieke en de socialistische wereld van 
elkaarr scheidde, was ook hem vooralsnog te groot. De SDAP stond in 
zijnn ogen nog te zeer op een louter materialistisch standpunt, terwijl hij 
alss vroom katholiek bovendien grote waarde hechtte aan de pauselijke 
veroordelingg van het socialisme. De RKVP diende in zijn ogen dan ook het 
katholiekee alternatief voor de SDAP te worden. Als de tijd rijp was, zouden 
dee socialisten en volkspartijers, samen met de VDB en de CDU, vervolgens 
eenn democratisch front kunnen vormen tegenover een door kapitalisten en 
all  dan niet Vermomde' fascisten gevormd reactionair front.97 

Hoewell  de RKVP noch van een van de gewenste coalitiepartijen noch van 
dee kant van de katholieke arbeidersbeweging enige bijval ontving, wist zij 
beginn jaren dertig veel verloren terrein te heroveren. Nogal wat progressieve 
katholiekenn waren vatbaar voor de uitgesproken voorkeur van de partij voor 



HOOFDSTUKK 3 • GROTE BEGINSELEN EN SMALLE MARGES 103 

samenwerkingg met de SDAP . Het ledental nam sterk toe tot bijna drieduizend 
inn 1933, terwijl de partij bij de in dat zelfde jaar gehouden verkiezingen 
voorr de Tweede Kamer ook haar zetel weer terugwon.98 Toch is het de 
vraagg in hoeverre de herovering van de zetel moet worden geïnterpreteerd 
alss steunbetuiging aan de door Wesseling ingeslagen koers. Het lijk t meer 
aannemelijkk dat het onvermogen van de RKSP om de economische crisis het 
hoofdd te bieden veel katholieken tot een proteststem verleidde. De meeste 
vann deze proteststemmen kwamen uit Tilburg, waar Arts weer zijn eigen 
campagnee had gevoerd. Niet de intellectueel en organisatorisch begaafde 
Wesseling,, maar de binnen de RKVP omstreden volksheld Arts werd dan 
ookk namens de partij naar de Tweede Kamer afgevaardigd. 

Hoee het ook zij, sommige progressieve katholieken interpreteerden het 
verliess van twee zetels dat de RKSP bij deze verkiezingen had moeten incasse-
renn als bewijs dat veel katholieke kiezers verlangden naar een op sociaal vlak 
meerr vooruitstrevende katholieke partij die in samenwerking met de SDAP 

dee economische crisis zou bestrijden. Eind september 1933 werd deze nieuwe 
katholiekee partij na een fusie van de RKVP met de Katholiek-Democratische 
Bondd (KDB) opgericht onder de naam de Katholiek-Democratische Partij 
(KDP). . 

DeDe Katholiek-Democratische Partij 1933-1939 

Dee verwachtingen die veel progressieve katholieken van de KDP hadden, 
warenn vooral ingegeven door het feit dat niemand minder dan J.A. Veraart 
voorzitterr van de nieuwe partij was geworden. Nadat de oud-voorzitter van 
Hett Verbond Sint Michael in 1929 door de RKSP-top op een zijspoor was 
gerangeerd,, was Veraart columnist geworden van Roeping. Dit tijdschrift 
wass samen met het weekblad De Gemeenschap de spreekbuis van een groep 
jongee katholieke intellectuelen die zich steeds sterker afzette tegen de in 
hunn ogen slappe compromissenpolitiek van de RKSP. Veel minder dan de 
ouderee generatie waren deze jongeren nog bereid te accepteren dat de RKSP 

zichh binnen de confessionele coalitie de les liet lezen door de protestantse 
partijen.. Na eeuwenlange bescheidenheid achtten zij de tijd rijp voor de 
katholiekenn om zich offensiever op te stellen teneinde de grootse, katholieke 
idealenn te verwezenlijken. Daarvoor was een meer zuivere staatkunde nodig 
'voll  hart en vurigheid', maar ook nieuwe daadkrachtige en geestdriftige 
leiders,, zoals Schaepman dat in het verleden was,99 Het was de taal van een 
generatiee die, zoals we zagen, ook in socialistische kring voor de nodige 
beroeringg zorgde. 
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Alss een van de weinige ouderen genoot Veraart hier aanzien vanwege 
zijnn niet van rancune gespeende kritiek op de RKSP.100 De RKSP-leiding 
wass echter niet langer bereid om naar de adviezen van haar enfant terrible 
tee luisteren: in 1932 wees zij een door Veraart ingediend crisisprogram 
alss onrealistisch van de hand. Veraart bepleitte in dit nogal pretentieuze 
werkstukk een volledige herordening van economie en samenleving op basis 
vann de corporatistische ideeën uit Quadragesimo anno, de in 1931 verschenen 
encycliekk van paus Pius xi. De lauwe reactie van het partijbestuur was voor 
Veraartt aanleiding om het zijns inziens 'roemloos geworden conglomeraat' 
dee rug toe te keren. De oude tactiek van St. Michael om 'van binnenuit' de 
partijj  te hervormen achtte hij niet langer mogelijk: het was volgens hem 
nuu zaak om buiten de RKSP om een nieuw katholiek front te vormen dat 
'tegenoverr het kapitalisme het katholicisme' zou stellen. 'Dit moge tijdelijk 
afsplitsingg betekenen', verklaarde Veraart, 'in het eind is de overwinning 
ons,, dus herstel van de staatkundige eenheid zeker.'101 

Mett een inderhaast opgezette lijst, Katholiek-Democratische Bond gehe-
ten,, hoopte Veraart zijn populariteit onder veel arbeiders, maar ook onder 
dee nieuwe generatie electoraal te verzilveren. Van de katholieke arbeidersbe-
wegingg kreeg Veraart echter geen enkele steun, terwijl zijn actie ook onder 
dee numeriek al niet bijzonder grote groep jonge katholieke intellectuelen 
zeerr omstreden was. Bij de verkiezingen van 1933 bleef de KDB met 0,55 % 
vann de stemmen ver onder de kiesdrempel steken. Na deze les in beschei-
denheidd zag Veraart zich genoodzaakt om zijn partij te laten fuseren met 
dee RKVP, een partij die hij in het verleden nog hooghartig had afgedaan 
alss een 'vies zoodje' geleid door Arts, 'een man zonder enige verdiensten in 
hett openbaar leven'.102 Veraart wist echter gedaan te krijgen dat de nieuwe 
fusiepartijj  voor een groot deel naar zijn wensen werd gevormd. Niet alleen 
werdd hij zelf voorzitter en bekleedden zijn - meest jeugdige - volgelingen 
err belangrijke posities in, bovendien kreeg zijn crisisprogramma de status 
vann partijprogramma, terwijl naast Onze Vaan, waarvan Veraart hoofd-
redacteurr werd, ook een nieuw wetenschappelijk maandblad het licht zag, 
waarinn de professor en zijn vrienden hun visionaire ideeën over een nieuwe, 
katholiekee orde konden presenteren.103 

Veell  sterker dan de RKVP ooit was geweest, was de Katholiek-Democra-
tischee Partij door Veraarts invloed een integralistische partij. Zij zag zichzelf 
uitdrukkelijkk als de enige juiste interpretator van de katholieke beginselen. 
Off  het nu ging om haar pleidooi voor nationale ontwapening, haar eis 
hett bankgeheim op te heffen of haar plannen voor een publiekrechte-
lijkee bedrijfsorganisatie, steeds benadrukte de KDP dat haar standpunten 
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voortvloeidenn uit katholieke geboden. Deze geboden waren absoluut. Een 
Vaarlijkk katholieke politiek' was volgens de KDP dan ook geen 'compromis-
senpolitiek'' zoals de RKSP die voerde, maar 'een logisch gesloten systeem 
vann economische en staatkundige hervorming'.10* 

Dezee ideologische bevlogenheid stond een positieve waardering van de 
parlementairee democratie niet in de weg maar versterkte deze juist. In 
naamm van de katholieke beginselen wierp de KDP zich op als verdediger van 
dee democratie tegen de aanvallen van fascisme en communisme. De partij 
steundee in tegenstelling tot de meeste katholieken dan ook niet Franco maar 
dee republikeinen gedurende de Spaanse Burgeroorlog. Wat de binnenlandse 
politiekk betreft, hield de partij vast aan de door Wesseling uitgestippelde 
strategiee om een democratische coalitie met SDAP, VDB en CDU tot stand te 
brengen. . 

Voorall  met de laatstgenoemde partij, de Christelijk-Democratische 
Unie,, toonde de KDP in veel opzichten sterke verwantschap. Net als de 
KDPP was deze progressieve protestantse groepering ontstaan uit een sa-
mengaann van verschillende linkse afsplitsingen van CHU en ARP, waaronder 
Staalmanss CDP, zij het dat het gehele fusieproces reeds in 1926 had plaats-
gevonden.. Grote woorden en hooggestemde idealen behoorden ook hier 
tott het vaste repertoire. De CDU profileerde zich net als haar katholiek-
democratischee pendant als een partij die haar ontwapeningseis en haar so-
cialee vooruitstrevendheid vanuit een christelijke ethiek motiveerde. Vooral 
inn sociaal-politiek opzicht beschouwde ze zich als de enige erfgenaam van de 
denkbeeldenn van de jonge, nog niet door de macht gecorrumpeerde Ruyper. 
Opp praktisch-politiek gebied sprak de unie zich evenals de KDP expliciet uit 
voorr een coalitie met de SDAP. Een opvallende overeenkomst tussen beide 
partijenn is voorts het grote aantal relatief jeugdigen in de partijtop: hiermee 
stakenn beide partijen (net als de OSP) gunstig aftegen de voornamelijk door 
coudee mannen' beheerste grote partijen. 

Tussenn de vooral door jonge intellectuelen gedomineerde partijorga-
nisatiee en haar vertegenwoordiger in de Tweede Kamer bestond bij beide 
partijenn ten slotte ook een zekere spanning. Zowel de CDU als de KDP bleek, 
ondankss alle hooggestemde retoriek, electoraal afhankelijk te zijn van de 
populariteitt van één persoon. Bij de KDP was dit zoals bekend de jonge 
Arts,, terwijl de CDU in de boerenactivist Hendrik Sjoukes van Houten haar 
WahlbkomotivWahlbkomotiv kende. Zoals Arts zijn plaats in de Tweede Kamer had her-
overdd dankzij zijn machtsbasis in Tilburg, zo dankte Van Houten zijn zetel 
aann zijn populariteit onder de door de crisis geteisterde pachtboeren.105 

Hierdoorr lijken zeker Arts, maar in mindere mate ook Van Houten zich in 
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dee Tweede Kamer meer representant van het eigen electoraat dan vertolker 
vann de visionaire ideeën van de partij te hebben gevoeld. De pretenties die 
beidee partijen hadden werden zo in de realiteit van de Haagse politiek sterk 
gerelativeerd. . 

Eenn belangrijk verschil tussen beide partijen ligt in de electorale ont-
wikkelingg die zij in de jaren dertig doormaakten. Waar de CDU bij de 
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1937 een tweede zetel in de wacht wist te 
slepenn (2,09% van de stemmen), zag de KDP bij deze verkiezingen haar 
aanhangg dramatisch teruglopen. Met o,68% van de stemmen verloor de 
katholiekee splinter niet alleen haar enige zetel, maar ook de in 1935 inge-
voerdee waarborgsom. Na 1937 ging het dan ook rap bergafwaarts met de 
KDP.. Op 19 februari 1939 besloot de partij zichzelf op te heffen om terug 
tee keren naar de RKSP. In de hetzelfde jaar gehouden verkiezingen voor de 
Provincialee Staten slaagde de CDU erin om zich te handhaven op het niveau 
vann 1937 (2,06% van de stemmen).106 

Datt de CDU zich wél en de KDP zich eind jaren dertig niet als een 
kleine,, maar relatief stabiele machtsfactor had weten te vestigen, kan uit 
verschillendee factoren verklaard worden. Gewezen moet worden op een 
sterkeree anti-militaristische en christelijk-democratische traditie in pro-
testantsee kring en op het feit dat de CDU veel minder dan de KDP te 
lijdenn had onder persoonlijke animositeit en interne spanningen tussen 
dee verschillende politieke bloedgroepen en afdelingen. Zeker nadat Ver-
aartt in 1935 uit teleurstelling over de slechte resultaten bij de Provinciale-
Statenverkiezingenn dat jaar terugtrad als voorzitter van de partij, raakte de 
KDPP sterk verdeeld tussen de intellectuele KDB'ers, de Tilburgse Artsianen 
enn een kleine groep volgelingen van Wesseling.107 

Dee twee belangrijkste oorzaken van het verschil in beider levenscyclus 
liggenn echter op een ander vlak: namelijk in de ontwikkeling van de respec-
tievelijkee moederpartijen en in de reactie van de kerken. Het eerste punt 
laatt zich het makkelijkst begrijpen. Terwijl de ARP zich onder leiding van 
Colijnn in de jaren dertig steeds sterker op de liberalen oriënteerde, zocht de 
RKSPP in deze periode juist langzaam maar zeker toenadering tot de SDAP. 

Inn programmatisch opzicht ging de RKSP zich ook steeds sterker uitspreken 
voorr een ordening van het economisch leven.108 Waar kortom in de pro-
testantsee politiek het gat in de markt aan de linkerzijde steeds groter werd, 
werdd deze in katholieke kring in deze zelfde periode juist gedicht. 

Hett tweede punt - de houding van de kerken - ligt gecompliceerder. 
Beidee partijen hebben immers te maken gekregen met een openlijke ver-
oordelingg van kerkelijke zijde. Op het eerste gezicht leek de CDU zelfs zwaar-
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derr getroffen, daar de synodes van de Christelijke Gereformeerde Kerk en 
dee Gereformeerde Kerken in Nederland vanaf respectievelijk 1936 en 1937 
tuchtmaatregelenn namen tegen prominente leden van de partij. Voor de 
getroffenenn bood de protestantse gemeenschap echter nog voldoende uit-
wijkmogelijkheden,, bijvoorbeeld in de Nederlandse Hervormde Kerk of de 
Gereformeerdee Kerken in Hersteld Verband waarvan veel CDu'ers lid wer-
den.1099 De kerkelijke versplintering bood zo grotere mogelijkheden voor 
politiekee versplintering. 

Hetzelfdee geldt omgekeerd voor de katholieke gemeenschap waar de kerk 
dee eenheid in geloof en politiek met hand en tand beschermde. Officieel 
heeftt het episcopaat tegen de KDP nooit de sanctiemaatregelen (onthou-
dingg van de sacramenten) getroffen die zij in twee mandementen in 1933 
enn 1936 wel tegen de SDAP, CPH en NSB uitvaardigde, maar de druk die op 
dee katholieke dissidenten werd uitgeoefend, was er nauwelijks minder om. 
Niett alleen herhaalden de bisschoppen bij iedere verkiezing de in de jaren 
twintigg steeds uitgesproken veroordeling van het katholiek dissidentisme, 
ookk weigerden zij de statuten van deze partijen te erkennen en lieten zij 
zelfss consequent alle correspondentie van katholieke splinterpartijen onbe-
antwoord.1100 Een groot deel van deze correspondentie biedt, hoe gekleurd 
zijj  soms wellicht ook is, een onthullend beeld van de discriminatie die 
KDp'ers,, RKVp'ers, KDB'ers en andere katholieke dissidenten ondervonden. 
Aann sommigen van hen werden de sacramenten geweigerd, anderen werden 
alss collectant ontslagen, zagen kerkelijke opdrachten aan zich voorbij gaan 
off  kregen op andere wijze te verstaan dat zij geen goede leden der 'Room-
schee Familie' waren.111 De grote invloed die de kerk binnen de katholieke 
gemeenschapp had, betekende dat de discriminatie van de katholieke dissi-
dentenn niet beperkt bleef tot de kerkelijke sfeer. Zo werd Wesseling in 1937 
alss lid van de Roomsch-Katholieke Journalisten Vereeniging geroyeerd, ter-
wij ll  de Roomsch-Katholieke Werkliedenvereeniging een jaar eerder haar 
ledenn had verboden lid te zijn van de KDP.112 

Alss verklaring voor het falen van de KDP moet deze kerkelijke bestrijding 
zonderr meer als meest gewichtige worden beschouwd. Hoe kon de partij 
dee gewenste vernieuwing van de katholieke politiek tot stand brengen als 
dee kerk zich zo krachtig tegen haar keerde? Wat voor een betekenis had 
haarr beroep op de katholieke beginselen dan nog? Natuurlijk, de KDp'ers 
kondenn wijzen op de vaagheid van de episcopale verklaringen of zich zelfs 
verschuilenn achter de zwijgzaamheid van de paus op dit punt, maar dit was 
tegenn beter weten in. Zolang de praktijk uitwees dat de kerk zich van hoog 
tott laag achter de RKSP schaarde en haar met raad en daad terzijde stond, 
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wass de speelruimte voor pogingen tot het voeren van een katholieke politiek 
buitenn de RKSP zo minimaal dat zij gedoemd waren te mislukken. 

Achteraff  lijken de zeventien jaren 'dissidentenwee', zoals de afsplitsings-
koortss in katholieke kring werd genoemd, op de keper beschouwd weinig 
meerr te zijn dan een gevecht om enkele luttele stemmen in de marge van de 
katholiekee gemeenschap. Daarbij bleek de regionale populariteit van Arts 
eenn succesvoller wapen dan de hooggestemde beginselen van Veraart, die 
immerss alleen een kleine groep linkse katholieke intellectuelen vermochten 
aann te spreken. De betekenis die aan deze partijen moet worden toegedicht, 
ligtt echter niet in hun werkelijke sterkte maar in de 'precedentwerking' die 
vann hun optreden uitging. Voor zowel het episcopaat als de RKSP gold de 
angstt voor een algehele afbrokkeling van de katholieke eenheid als voor-
naamstee drijfveer voor een nauwe samenwerking, die sterker werd naarmate 
hethet dissidentenwee voortduurde. De geschiedenis van het katholieke dissi-
dentismee in het interbellum was dan ook de geschiedenis van een steeds 
sterkeree vervlechting tussen kerk en politiek in de katholieke gemeenschap. 
InIn die zin hadden de katholieke dissidenten een invloed die vele malen 
groterr was dan de koele cijfers doen vermoeden. 

HetHet volk der vele sekten? 

Hett ontstaan van de vele kleine partijen in Nederland is dikwijl s in verband 
gebrachtt met een typisch Nederlandse neiging tot Prinzipienreiterei en 
ideologischh perfectionisme.113 Voor de liberaal J.J. van Bolhuis was het 
redenn om het succes van een mogelijke wijziging van het kiesstelsel op 
voorhandd te betwijfelen. Het Nederlandse volk was in zijn ogen nu eenmaal 
'hett volk der vele sekten, der vele schakeeringen in het lager onderwijs, der 
staatkundigee hokjes en godsdienstige vakjes'. Tegen zo'n volksaard was geen 
kieswett opgewassen.114 

Vanuitt dit uitgangspunt redenerend, zouden we de in dit hoofdstuk 
behandeldee partijen de meest typisch Nederlandse kleine partijen kunnen 
noemen.. De blijkbaar aangeboren neiging van de Nederlander tot ideologi-
schee scherpslijperij openbaarde zich immers bovenal in deze afsplitsingen. 
Ongetwijfeldd is de HGS hiervan het meest extreme voorbeeld. Haar doel was 
niett om praktische resultaten te bereiken of om belangen te behartigen, maar 
omm het volk te bekeren tot God en het te waarschuwen voor dwaalwegen. 
Slechtss van Hem was immers verlossing te verwachten en niet van enigerlei 
regeringg of parlement. Politiek was voor haar religie, de partij was, zoals 
menn het zelf noemde, 'een kring van getuigen'. Daarin verschilde de partij 
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duidelijkk van de SGP. Deze partij gebruikte haar spreektijd in de Tweede 
Kamerr niet alleen voor preken, maar ook om de regering te wijzen op de 
belangenn van haar achterban. Integralisme en belangenbehartiging gingen 
hierr samen. Daarmee hadden de staatkundig-gereformeerden in tegenstel-
lingg tot de HGS een fundament gecreëerd dat vele stormen zou trotseren. 
Dee HGS daarentegen nam na de Tweede Wereldoorlog de vorm aan die 
waarschijnlijkk het best bij een integralistische beweging past, namelijk die 
vann studieclub. 

Watt de SGP en HGS wel met elkaar deelden, was hun resolute afwijzing 
vann het bestaande en hun openlijke verlangen naar een staat gebaseerd op 
geheell  andere, theocratische beginselen. Toch waren zij geen revolutionaire 
partijen.. De totale ommekeer lag in hun ogen in Gods Hand, de mens 
konn slechts leven naar Zijn Geboden en verder lijdzaam afwachten. Tot 
gewelddadigee actie hebben beide partijen daarom ook nooit opgeroepen, 
zelfss niet tegen de gehate katholieke kerk. Het Noord-Ierse scenario is 
Nederlandd bespaard gebleven. 

Bijj  de OSP lag dit anders. Het echte socialisme was voor haar het revolu-
tionairee socialisme. Al haar activiteiten waren gericht op de revolutie. Voor 
zoverr zij deelnam aan de 'bestaande politiek', bijvoorbeeld door deelname 
aann verkiezingen, had dit slechts propagandistische waarde. Toch is het niet 
juistt de OSP zonder meer als een revolutionaire partij te beschouwen. Daar-
voorr had zij te zeer ook het karakter van een bende, door de economische 
crisiss geradicaliseerde jongeren, die uit frustratie over de oligarchisering van 
dee SDAP en zeker ook uit een zeker verlangen naar lang vervlogen heroïsche 
tijdenn hun moederpartij de rug hadden toegekeerd. Zoals in hoofdstuk 5 
zall  blijken, was dit afscheid voor de meesten van hen ook slechts tijdelijk 
vann aard. 

Frustratiee over de vergrijzing van de leiding van de moederpartij en 
eenn hang naar heroïek en activisme lagen evenzeer ten grondslag aan de 
kritiekk van veel katholieke jongeren op de RKSP in de jaren dertig. De 
KDPP van Veraart wist hier evenwel in beperkte mate van te profiteren. 
Weliswaarr presenteerde de partij zich als de enige, echte katholieke partij, 
maarr de door de Rooms-Katholieke Kerk met represailles afgedwongen 
eenheidd verhinderde dat de KDP tot een soort katholieke OSP zou uitgroeien. 
Bovendienn was het (in de zin van Daalder bedoelde) integralistische karakter 
vann de KDP weinig overtuigend zolang Arts namens de partij in de Tweede 
Kamerr zat. Het optreden van Arts laat zich waarschijnlijk het best begrijpen 
alss een regionalistisch dissidentisme op levensbeschouwelijke grondslag 
inn de zin dat het vooral appelleerde aan de behoefte van veel Tilburgers 
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aann een meer persoonlijke vertegenwoordiging. De persoon was kortom 
minstenss even belangrijk als het beginsel en als zodanig leek de 'Artsiaanse 
RKVP'' meer op een verkiezingscomité van een eminent persoon dan op 
eenn integralistische partij. Bij de CDU ten slotte bestond eveneens een kloof 
tussenn een ideologisch bevlogen partijkader en haar afgevaardigde in het 
parlement,, die zich voornamelijk opwierp als behartiger van de belangen 
vann de pachtboeren in het noorden van het land. 

Dee voornaamste afsplitsingen van de grote beginselpartijen overziend, 
kann aldus gesteld worden dat geen van deze partijen (wellicht met uit-
zonderingg van de HGS) uitsluitend gedreven werd door een zucht naar 
ideologischee zuiverheid. Behartiging van verwaarloosde belangen, jeugdig 
elann en lokale eigenaardigheden speelden evenzeer een rol, In plaats van 
zee te beschouwen als een uitdrukking van een 'typisch Nederlandse' nei-
gingg tot integralisme, kunnen de meeste van deze partijen dan ook beter 
begrepenn worden als (al dan niet tijdelijke) verzamelpunten van verschil-
lendee soorten politieke onvrede binnen de sterk in zichzelf gekeerde morele 
gemeenschappen.. Dat deze gevoelens van ongenoegen vervolgens met zo-
veell  ideologische bevlogenheid werden omkleed, hangt grotendeels samen 
mett de politieke cultuur van deze periode. Het interbellum was, zoals de 
historicuss Kossmann treffend heeft verwoord, 'een tijd van grote, plechtige 
woorden'.. Politici en publicisten wezen hun aanhang steeds op de grootse 
toekomstt die hen te wachten stond, maar ook op de enorme gevaren die 
dreigdenn als men niet eendrachtig bleef optrekken.115 

Tegelijkk echter was het een periode waarin de aandacht was komen te 
liggenn op de praktische mogelijkheden die de democratie bood. De politiek 
vann de grote partijen was - om het bekende onderscheid van Max Weber 
tee gebruiken - niet langer slechts gebaseerd op de Gesinnungsethik van de 
bevlogenn volkstribuun voor wie de toekomst grenzeloos was, maar nu ook 
opp de Verantwortungsethik van de nuchtere bestuurder, die de taaiheid van 
hett bestaande onderkende.116 In het contrast tussen hooggestemde retoriek 
enn de praktische resultaten lag in dit tijdvak dan ook dé zwakke plek van de 
grotee beginselpartijen. Kritiek op beginselverzaking van de moederpartij 
leekk daardoor het meest effectieve wapen om allerlei typen ongenoegens 
meee te verwoorden. 

Daarr kwam nog iets bij. Wie in het interbellum wilde deelnemen aan de 
politiek,, deed dit op basis van een beginselprogramma. Het voornaamste 
kritiekpuntt op de 'eminente personen' was steeds geweest dat zij politiek 
niett als een strijd tussen beginselen, maar als een zaak van personen zagen. 
Daarmeee hadden zij zich buiten de erkende politieke cultuur geplaatst. Nog 
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sterkerr gold dit als men politiek wilde bedrijven op basis van specifieke 
belangenn of issues. Wie serieus genomen wilde worden, was kortom ge-
dwongenn om zich op al dan niet aan de moederpartij ontleende beginselen 
tee baseren. Het isolement van de belangenpartijen in deze periode kan dit 
verderr verduidelijken. 




