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HOOFDSTUKK 4 

Hett  isolement van de belangenpartijen 

InIn het interbellum werd bij de Tweede-Kamerverkiezingen gemiddeld rond 
3%% van de stemmen uitgebracht op partijen die doorgaans met de term 
'belangenpartijen'' worden aangeduid. Het is een bonte categorie waartoe 
inn de regel zowel single-issue-partijtjes worden gerekend, als partijen die 
opkwamenn voor verschillende sociale groepen als boeren, middenstanders 
enn politieagenten. 

Hoewell  ook voor 1917 verschillende parlementariërs zich in de praktijk 
voorall  met belangenbehartiging bezighielden en er ook reeds tal van be-
langengroepenn bestonden, was het fenomeen van de belangenpartij tot 1917 
feitelijkk onbekend. De entree van de belangenpartijen op het politieke toneel 
wass dan ook even verrassend als omstreden. Door zich expliciet op deelbe-
langenn te richten overtraden deze partijen immers een van de fundamentele, 
zijj  het ongeschreven regels van de politiek, namelijk dat iedere partij vanuit 
haarr eigen beginselen het algemeen belang diende na te streven. Terwijl 
overr de wenselijkheid van de aanwezigheid van revolutionaire partijen en 
radicalee splinterpartijen nog verschillend werd gedacht, bestond binnen de 
grotee stromingen dan ook een vrij grote mate van overeenstemming dat 
puree belangenbehartiging geen legitieme basis was voor partijvorming. De 
vermetelenn die het in deze periode toch waagden een belangenpartij op te 
richten,, konden bijgevolg rekenen op spot en isolement. 

Inn dit hoofdstuk zal deze tot dusver nog nauwelijks bestudeerde categorie 
vann belangenpartijen centraal staan. De aandacht zal worden gericht op de 
tweee typen belangenpartijen die ondanks de zeer vijandige omgeving waarin 
zijj  opereerden toch vrij duurzaam bleken te zijn, namelijk boerenpartijen 
enn middenstandspartijen. Voordat deze partijen aan de orde komen, zal 
allereerstt nader worden ingegaan op de achtergronden van het ontstaan 
vann belangenpartijen. 

BelangenpartijenBelangenpartijen en de verstrengeling van staat en maatschappij 

Dee opkomst van belangenpartijen moet begrepen worden tegen de ach-
tergrondd van spanningen die de voortgaande indringing van de staat in 
hett maatschappelijk leven met zich meebracht.1 Enerzijds was hierdoor het 
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verwachtingspatroonn ten aanzien van het probleemoplossend vermogen 
vann de overheid toegenomen. De leniging van allerlei sociale, economische 
off  culturele behoeftes werd daarmee in toenemende mate als een politieke 
kwestiee beschouwd. Anderzijds dienden door de toenemende overheidsbe-
moeienismoeienis ook in sterkere mate dan voorheen deelbelangen beschermd te 
worden.. Groepen die zich voorheen koning op eigen erf hadden kunnen 
wanen,, zagen zich in toenemende mate geconfronteerd met de zich steeds 
verderr uitstrekkende tentakels van de overheid. 

Watt dit proces bovendien zo ingewikkeld maakt, is dat de maatschappij 
niett langer meer bestond uit slechts een gering aantal duidelijk onderschei-
denn beroepsgroepen. De modernisering van de economie had geleid tot een 
sterkee sociaal-economische differentiatie: tal van 'nieuwe' beroepsgroepen 
mett eigen belangen en verlangens waren ontstaan. Door deze 'economise-
ring'' en 'pluralisering' van de samenleving zou de noodzaak tot organisatie 
nogg urgenter worden. Dit gold in de eerste plaats voor al die verschillende 
beroepsgroepen.. Want of deze nu 'oud' dan wel 'nieuw' waren en of men 
zichh nu door de staat bedreigd voelde dan wel door de staat geholpen wilde 
worden,, om gehoord te worden in de gepluraliseerde massamaatschappij 
wass het noodzakelijk zich als groep te organiseren en zich als zodanig te pro-
fileren.fileren. Dit leidde tot een ongekende organisatiedrift. Vooral in de j aren rond 
dee eeuwwisseling leek het alsof vrijwel iedere dag wel ergens in het land een 
nieuwee belangengroep het licht zag. Bakkers en stenografen, kermisexploi-
tantenn en fruittelers, kantoorpersoneel en bouwvakkers, deze en tal van an-
deree beroepsgroepen richtten rond 1900 alle eigen belangenorganisaties op. 
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Dee noodzaak tot versteviging van de organisatie gold ook voor de 
politiekee partijen. Hun pretentie om als intermediair tussen burger en 
politiekk op te treden, werd door de economisering en pluralisering van 
dee samenleving sterker op de proef gesteld. Een profilering op enkele 
hoofdpuntenn volstond niet langer; voortaan diende de partij, zowel in haar 
programmaa als in haar kandidatenlijsten en organisatie, een veel grotere 
verscheidenheidd aan sociale groepen en politieke verlangens op één lij n te 
brengen.. Bovendien was het van eminent belang om een modus vivendi te 
vindenn met de nieuwe belangengroepen.2 Al snel drong zich dan ook de 
vraagg op of hun negentiende-eeuwse beginselen nog wel geschikt waren 
omm een koers uit te stippelen in wat de staatsrechtgeleerde Hugo Krabbe 
typeerdee als de 'woestijn van belangen die het maatschappelijk leven te 
aanschouwenn geeft'.3 

Welkk overtuigend verband kon worden gevonden tussen de belangen 
vann de suikerbietenteelt en de horeca? Bestond zoiets als een uitgesproken 
liberalee of antirevolutionaire visie op de ontginning van woeste gronden? 
Wass niet een nieuw kompas nodig om niet te verdwalen in die woestijn 
vann belangen? Een herverkaveling van het politieke landschap op basis 
vann moderner geachte sociaal-economische tegenstellingen was dan ook 
eenn steeds terugkerend thema in het politieke debat. Hetzelfde kan gezegd 
wordenn van de talrijke pleidooien voor een op basis van sociale groepen 
georganiseerdee (corporatistische) vertegenwoordiging als alternatief voor 
off  aanvulling op de bestaande volksvertegenwoordiging.4 

Hett is tegen de achtergrond van dit (permanente) spanningsveld tussen 
economiseringg en pluralisering enerzijds en de pogingen tot partijpolitieke 
omkaderingg op basis van levensbeschouwelijke beginselen anderzijds dat 
wee de opkomst van het fenomeen van de belangenpartij moeten plaatsen. 
Dee directe aanleiding daarentegen was de invoering van de evenredige ver-
tegenwoordiging.. Door dit stelsel, met zijn lage kiesdrempel en soepele 
voorwaardenn voor inschrijving, konden belangengroepen een nieuwe stra-
tegiee volgen om de politiek te wijzen op de eigen noden, namelijk deelname 
aann verkiezingen. Vooral in de eerste jaren na de invoering van de evenre-
digee vertegenwoordiging werd het land overspoeld door een vloedgolf aan 
belangenpartijen.. Bekijken we deze groep nader, dan valt op dat zij voor een 
groott deel uit piepkleine single-issue-partijtjes bestaat. Zoals in de inleiding 
reedss vermeld, waren dit meestal eenmansondernemingen die het nieuwe 
kiesstelsell  aangrepen om allerlei nijpende kwesties en misstanden onder de 
aandachtt van de overheid en de publieke opinie te brengen. De kern van de 
groepp belangenpartijen bestond echter uit een aantal redelijk georganiseerde 
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enn electoraal iets succesvollere partijen, die zich bij verkiezingen opwierp 
alss vertolker van de belangen van een bepaalde groep in de samenleving. 

Dee invoering van de evenredige vertegenwoordiging had vooral binnen 
dee neutrale belangenorganisaties aanleiding gegeven tot nogal wat interne 
discussiee over de te volgen koers. Moest men het nieuwe kiesstelsel niet 
aangrijpenn om eigen kandidaten in de Tweede Kamer te brengen of be-
perktee men zich formeel althans tot politieke afzijdigheid? In de meeste 
gevallenn leidde het overleg hooguit tot wat tactische dreigementen aan 
hett adres van de gevestigde partijen waarop vervolgens de officiële neu-
traliteitsverklaringg werd herhaald.5 Enige belangengroepen besloten echter 
tott partijvorming over te gaan. De onderofficierenvereniging Ons Belang 
richttee bijvoorbeeld het Verbond tot Democratiseering der Weermacht op, 
vanuitt de Algemeene Nederiandsche Politiebond ontstond een Politiepartij, 
terwijll  enige belangenorganisaties voor de horeca het initiatief tot oprich-
tingg van een Middenstandspartij namen. Daarnaast werden ook nog tal van 
belangenpartijenn opgericht die buiten de erkende belangenorganisaties om 
opereerden,, zoals de Neutrale Partij (een belangenpartij voor artiesten en 
bioscoophouders)) en de Plattelandersbond. 

Opp de Politiepartij na wisten al deze genoemde partijtjes in 1918 een 
zetell  in de wacht te slepen.6 Eenmaal in de Tweede Kamer bleken de verte-
genwoordigerss van deze partijtjes maar weinig te kunnen bereiken. Vrijwel 
niemandd nam ze serieus en afgezien van de kleine fractie van de Econo-
mischee Bond wilde niemand met hen samenwerken. De belangen die zij 
wenstenn te behartigen, bleken althans in de Kamer nauwelijks tot debat te 
leiden.. Na drie jaar kamerlidmaatschap erkende Willem Wijk, de afgevaar-
digdee van het Verbond tot Democratiseering der Weermacht, dat de formele 
regelss van de kieswet andere waren dan de informele regels van het politieke 
spel.. Op een partijvergadering concludeerde hij dat 'de partijinzichten en de 
partijbelangenn der groote groepen het voor alleenstaande afgevaardigden 
voorr groepsbelangen onmogelijk maken om iets van belang te bereiken. 
Althanss niet meer dan langs de politieke partijen.' Het experiment werd als 
misluktt verklaard en Ons Belang hield zich voortaan buiten de politiek.7 

Ookk in de Middenstandspartij en de Neutrale Partij brak al spoedig het 
inzichtt door dat de ingeslagen weg doodliep; beide partijen sloten zich in 
19211 aan bij de Vrijheidsbond. 

Vann het falen van deze eerste belangenpartijen is ongetwijfeld een weinig 
bemoedigendee werking uitgegaan. Na deze eerste periode van 'experimen-
teren'' met de nieuwe kieswet zouden nooit meer zo veel belangenpar-
tijenn voor zo veel verschillende beroepsgroepen deelnemen aan Tweede-
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Kamerverkiezingen.. De belangenpartijen die na de periode 1918-1922 ble-
venn bestaan, kunnen we onderverdelen in twee typen. Allereerst waren 
datt partijen die opkwamen voor de belangen van de middenstand of wat 
daarvoorr moest doorgaan. Zoals we later zullen zien, leidde de onduide-
lijkheidd die bestond over de precieze aard en omvang van de middenstand 
tott de oprichting van een veelheid aan middenstandspartijtjes. In de tweede 
plaatss ging het om boerenpartijen. De situatie hier is overzichtelijker. Met 
dee Plattelandersbond (en zijn opvolger de Nationale Boeren-, Tuinders-
enn Middenstandspartij) was immers een partij actief die van 1918 tot 1937 
steedss minstens één zetel in de Tweede Kamer bezet hield. 

'Alles'Alles vloekt den boer' 
DeDe Plattelandersbond en de Nationale Boeren-, 

Tuinders-Tuinders- en Middenstandspartij 1918-1937 

Dee vrijwel permanente aanwezigheid van een boerenpartij in het politieke 
spectrumm was geenszins een Nederlandse afwijking. In verschillende wes-
tersee democratieën kwamen in deze jaren politieke partijen op die zich 
opp de specifieke belangen van de boeren en het platteland richtten. Het 
karakter,, de bestendigheid en de betekenis van deze partijen varieerden 
echterr sterk per land. Terwijl de boerenpartijen in de Scandinavische de-
mocratieën,, Zwitserland en in sommige Oost-Europese landen uitgroeiden 
tott krachtige regierungsfahige partijorganisaties gebaseerd op een weliswaar 
niett onomstreden maar zeker serieus genomen Agrarideologie, zouden in 
West-- en Zuid-Europa (en in de Verenigde Staten) vooral weinig ideologisch 
gemotiveerdee protestbewegingen ontstaan die na één of twee verkiezingen 
vann het toneel verdwenen, om afgelost te worden door een nieuwe, vergelijk-
baree boerenpartij. In de jaren dertig werden dergelijke groepjes vaak door de 
opkomendee fascistische en nationaal-socialistische bewegingen opgeslokt.8 

Afgezett tegen dit globale patroon lijk t Nederland een uitzonderingsposi-
tiee in te nemen. Wat zijn duurzaamheid betreft was de Plattelandersbond 
duidelijkk geen ad-hoc protestbeweging van ontevreden boeren: de partij is 
meerr dan twintig jaar actief geweest. In die periode heeft ze echter zelden 
dee indruk gewekt dat ze meer was dan een matig georganiseerde protestbe-
wegingg van en voor ontevreden agrariërs. 

Ondankss zijn langdurige aanwezigheid in het politieke leven van de 
natiee is er weinig bekend over deze Plattelandersbond. De aandacht die 
inn de historiografie aan de partij is besteed, beperkt zich tot haar functie 
alss electorale leverancier aan de NSB in 1935.' Het is echter mogelijk de 



I l 88 VRI J VISSEN I N HET VONDELPAR K 

partijj  anders te beschouwen, namelijk als uitingsvorm van de politieke 
verwaarlozingg van een specifieke groep kleine boeren en zelfs ook als een 
misluktee poging om in Nederland, evenals in Scandinavische landen, een 
boerenpartijj  van enig gewicht te vormen. 

Wee kunnen de geschiedenis van de partij onderverdelen in drie periodes. 
InIn de eerste boekte de partij als een zeer radicale protestbeweging successen. 
Dezee jaren van opgang, tussen 1918 en 1923, werden gevolgd door een lang-
durigee episode van interne conflicten en scheuring die uiteindelijk hebben 
geleidd tot een heroriëntatie, uitmondend in de oprichting van de Nationale 
Boeren-,, Tuinders- en Middenstandspartij (NBTM-partij) in 1933. Ten slotte 
volgdee een tijdvak waarin de partij haar leidende positie onder de radicale, 
ongebondenn boeren kwijtraakte aan de beter georganiseerde en ideologisch 
meerr geavanceerde boerenbeweging Landbouw en Maatschappij. 

'Den'Den meest ongelikten beer die ooit in de politieke arena is losgelaten' 

Aanvankelijkk wees er weinig op dat met de Plattelandersbond een radicale 
boerenbewegingg haar intrede in de politiek had gedaan. De partij was op 
177 februari 1917 door een kleine groep Zuid-Hollandse boeren opgericht 
uitt onvrede met de in de voorgaande jaren sterk toegenomen overheids-
bemoeieniss met de landbouw. Omdat Nederland tijdens de oorlogsjaren 
voorr zijn voedselvoorziening meer dan ooit was aangewezen op de eigen 
agrarischee sector, had de overheid de boeren verplicht om zich op akker-
bouww te richten; de oogsten werden vervolgens tegen vastgestelde prijzen 
doorr de staat opgekocht.10 Na de eerste, weinig succesvolle deelname aan de 
verkiezingenn voor de Tweede Kamer van 1917, besloot de Plattelandersbond 
inn 1918 met zowel een rechtse (confessionele) als een linkse (neutrale) lijst 
aann de verkiezingsstrijd mee te doen. Met deze merkwaardige constructie 
hooptee de bond het voornaamste struikelblok voor een gezamenlijk op-
trekkenn van boeren te hebben geneutraliseerd, namelijk de godsdienstige 
tegenstellingenn binnen zijn beoogde achterban. De strategie leidde voorals-
nogg tot een bescheiden resultaat. De partij behaalde net genoeg stemmen 
voorr een restzetel (0,67 %), die werd ingenomen door Frederik Bos. Deze als 
weinigg spraakzaam omschreven fruitkweker zou zich in de Tweede Kamer 
aansluitenn bij de door Willem Treub geleide Neutrale Fractie, waarin be-
halvee de conservatief-liberale Economische Bond ook verschillende andere 
belangenpartijenn zitting hadden genomen. 

Pass met de vervanging van Bos in september 1919 door de Hekelingse 
boerr Arend Braat zou de Plattelandersbond aan profiel winnen. Niet alleen 
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verbrakk Braat abrupt de banden met de volgens hem te 'liberale en stadse' 
Neutralee Fractie, bovendien sloeg hij een veel radicalere en rauwere toon 
aann dan zijn bedeesde voorganger. Zelden zal een kamerlid erin geslaagd 
zijnn om zo snel zo'n verpletterend negatieve indruk achter te laten als 'boer* 
Braat.. Niet alleen had hij nauwelijks enig benul van de parlementaire mo-
res,, bleek hij slecht op de hoogte van de finesses van het regeringsbeleid 
enn sprak hij erbarmelijk Nederlands, hij was er nog trots op ook. Volgens 
Braatt was de Tweede Kamer namelijk geenszins een democratisch afspiege-
lingscollege,, maar een geheel van het platteland vervreemd instituut waarin 
opp basis van 'stadse' manieren en 'stadse' geleerdheid politiek werd bedre-
ven.. De praktijkervaring van de boer werd er in de wind geslagen en zelfs 
belachelijkk gemaakt. 'Alles vloekt den boer, veracht hem.' Door hun lange 
redevoeringenn te doorspekken met allerlei citaten en onduidelijke cijfers 
hooptenn de politici volgens Braat te verdonkermanen dat er een 'hetze te-
genn de plattelandsbevolking' werd gevoerd. Deze hetze bleek onder meer uit 
dee dreigende invoering van de voor het boerenbedrijf nadelige zomertijd, 
uitt de benoeming van incapabele, uitgerangeerde politici op burgermees-
terspostenn ten plattelande en uit de invoering van de acht-uurse werkdag. 
Inn het debat over deze arbeidstijdverkorting op 15 december 1921 verklaarde 
Braat: : 

Zedelijkk en moreel wordt het werkzame, nijvere deel der maatschap-
pijj  tot slaven der werkschuwe elementen gemaakt, die als hongerige 
wolvenn voortgaan de maatschappij op te vreten en onveilig te ma-
ken,, gesteund door deze Regeering en deze Kamer. De Nederlandsche 
Lenin'ss en Trotski's moeten de revolutie maar eens uitroepen. Dan 
staann honderdduizend plattelanders klaar om Amsterdam, Rotter-
damm en Den Haag, de broeinesten van dit alles, met den grond gelijk 
tee maken.11 

Zulkk een onheil was alleen te voorkomen, zo had hij al een jaar eerder 
gezegd,, als het landsbestuur bevrijd werd van 'overbodige' partijkwesties en 
hett 'domme Regeeringsintellect' ten gunste van een 'Napoleon, die de koe 
bijj  de horens vat, die werk beloont en luiheid straft, die de revolutionairen 
inn de bajes stopt'.12 

Mett deze even rauwe als warrige redevoeringen verwierf Braat al spoedig 
dee reputatie van 'den meest ongelikten beer die ooit in de politieke arena 
iss losgelaten'. De parlementair journalist Doe Hans, in het interbellum be-
faamdd om zijn trefzekere karakterschetsen van politici, beschreef hoe de 
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Tweede-Kamerledenn 'op een goeden dag ontdekten [...], dat over een der 
groenee bankjes twee benen lagen, languit op de tafel. Den blik langs die 
beenenn zuid-oostelijk werpend, vonden zij romp en hoofd van Boer Braat, 
diee aldus in landelijke onschuld z'n lak-hebben aan alle slap en verwijfd 
decorumm demonstreerde.'13 In spotprenten figureerde Braat als het proto-
typee van de onbeschaafde boer die spuwde op het hoogpolige tapijt van 
'ss lands vergaderzaal, terwijl hij bijna languit met zijn klompen op tafel in 
zijnn zetel hing. Geen enkele partij wenste zich met hem in te laten, elke 
beschouwingg aan hem gewijd, aarzelde tussen spot en ongerustheid. Ook 
inn uiterst conservatieve en fascistische kringen zou Braat, met zijn weinig 
specifiekee pleidooi voor een 'Napoleon', geen enkele steun vinden. Daar 
goldd de vertegenwoordiger van de Plattelandersbond juist als een van de 

Afb.Afb. 3. Spotprent van boer Braat in de Tweede Kamer 
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verwerpelijkee producten van een massademocratie, waarin allerlei poli-
tiekk ongeschoolden over de samenstelling van de Tweede Kamer mochten 
beslissen. . 

Wiee echter veronderstelde (zoals menigeen deed) dat de Plattelanders-
bondd zich door het gedrag van zijn voorman electoraal uit de markt had 
geprijsd,, kwam bedrogen uit. Braats onbesuisde, polariserende optreden 
bleekk op grote delen van het platteland wel aan te slaan. Bij de Tweede-
Kamerverkiezingenn van 1922 behaalden de twee lijsten van de Plattelan-
dersbondd gezamenlijk 1,6% van de stemmen, goed voor twee zetels. Een 
jaarr later bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten nam dit aantal toe 
tott ruim 1,9 % van het totaal: een verdrievoudiging van de aanhang binnen 
vijfjaarr tijd derhalve. De winst dankte de Plattelandersbond volledig aan 
zijnn door Braat aangevoerde vrijzinnige lijst. Deze wist vooral in de noorde-
lijkee provincies opmerkelijke resultaten te behalen. In de provincie Drenthe 
stemdee 14,1% van de stemgerechtigden op de vrijzinnige lijst van de bond. 
Inn sommige gemeenten op het Drentse zand lag dit percentage nog hoger, 
zoalss in Vries (46,2 %), Rolde (40,8 %), Ruinen (30,9 %) en Anloo (30,5 %).14 

Zoektt men naar een verklaring voor deze winst, dan valt het oog al 
snell  op de economische inzinking in deze jaren, die vooral in de agrarische 
sectorr sterk werd gevoeld. Deze sector was in de voorgaande decennia 
steedss meer gaan bestaan uit kleine, voornamelijk op de export gerichte 
boerenbedrijven,, die dus sterk afhankelijk waren van de internationale 
economischee conjunctuur. Vooral voor de kleine akkerbouwers (waarvan 
err vooral in Drenthe veel waren) had de crisis dan ook dramatische gevolgen: 
inn 1922 waren de prijzen voor akkerbouwproducten de helft lager dan 
inn 1920. In 1923 was voor de akkerbouw, maar ook voor de veeteelt, een 
prijspeill  bereikt waarbij nauwelijks nog van een lonend bedrijf kon worden 
gesproken.15 5 

Datt alleen de vrijzinnige lijst van de bond hiervan vermocht te profi-
teren,, wijst erop dat de confessionele partijen met meer succes de boeren 
inn hun partijen hadden weten te integreren. Met hulp van de kerken en de 
christelijkee boerenbonden konden zij een beroep doen op de loyaliteit van 
dee landbouwers aan de hun directe eigen belangen overstijgende beginse-
len.. Wel dwong de opkomst van de Plattelandersbond deze partijen sterker 
dann voorheen om voldoende boerenkandidaten op hun lijst te plaatsen.1* 
Nuu hadden ook de liberale partijen (de SDAP speelde in boerenkringen nau-
welijkss een rol van betekenis) wel een aantal 'agrarische' kandidaten, maar 
ditt waren toch vooral deftige hereboeren als A.G.A. ridder van Rappard 
(Vrijheidsbond)) en E.M. Teenstra (VDB). De stijl van de liberale partijen 
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wass in zijn algemeenheid te elitair en te gedistantieerd om de boeren ook in 
tijdenn van crisis aan zich te kunnen binden. Braat maakte handig gebruik 
vann de schijnbaar geringe liberale interesse voor het platteland, door de 
vrijzinnigee partijen in partijblad De Nieuwe Plattelander stelselmatig af te 
schilderenn als werktuigen van 'notarissen, artsen en professoren' die het 
plattelandd slechts gebruikten om 'hun lustoorden te bouwen'.17 

Omm Braats succes in Drenthe te verklaren dient ten slotte nog gewezen 
tee worden op de vooral op de Drentse zandgronden sterk levende gevoelens 
vann bedreiging, achtergesteldheid en gekrenkte regionale trots. Deze hingen 
medee samen met het hier pas laat ingezette proces van integratie met 
dee rest van de natie. Totdat eind negentiende eeuw de ontginningsarbeid 
ditt deel van het land min of meer had opengebroken, hadden de hechte 
boerengemeenschappenopp het Drentse zand in een sterk isolement geleefd. 
Mett de nationale politiek voelden veel zandboeren nauwelijks enige binding: 
dee politieke organisatiegraad was relatief gering en de opkomstcijfers bij 
dee verkiezingen onder het districtenstelsel behoorden tot de laagste in 
Nederland.18 8 

Dee religieuze en ook sociale conflicten, die in veel andere delen van 
hett land zo belangrijk waren, speelden in de overwegend weinig kerkse, 
vrijzinnigee zandgemeenten een veel minder grote rol. Dit betekende al met 
all  dat enerzijds deze Drentse zandboeren rekening moesten houden met een 
steedss machtiger wordende politiek en door de stempücht ook gedwongen 
warenn hun stem daarin te laten horen, maar dat anderzijds de vorm waarin 
diee politiek zich presenteerde hun vreemd was. De rooms-katholieken 
enn orthodox-protestanten hadden 'hun' partijen, de 'hoge heren' en de 
arbeiderss ook, maar wie in Den Haag bemoeide zich met hun lot? Vanaf 
19222 luidde het antwoord van veel Drentse boeren: Braat! 

OpOp zoek naar een beginsel 

Naa de 'ontdekking' van dit electoraal vacuüm kwam de Plattelandersbond 
voorr de vraag te staan hoe de partij deze achterban voor langere tijd aan zich 
zouu kunnen binden. De opvatting dat men serieuzer werk moest maken met 
dee opbouw van de interne organisatie, deelde vrijwel iedereen binnen de 
bond.. Problematischer was de vraag hoe nu de wil van zijn achterban moest 
wordenn geïnterpreteerd. Ging het louter om proteststemmen en volstond 
hiervoorr het 'anti-toutisme' van Braat, of moest men zich gaan bezinnen op 
nieuwee wegen om op meer constructieve wijze de belangen van de kleine 
boerenn te behartigen? 
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Ditt laatste vereiste een zekere aanpassing aan de regels van het poli-
tiekee spel, die met een leider als Braat niet mogelijk leek. Het leiderschap 
vann Braat zou in de komende jaren dan ook de bron van allerlei interne 
conflictenn vormen. Een groep rondom het nieuwe Tweede-Kamerlid Rients 
Feikess de Boer wenste dat de bond zich ontdeed van zijn voorman en zich 
omvormdee tot een meer beschaafde agrarische partij met een eigen, op 
plattelandswaardenn gefundeerde visie op het algemeen belang. Vooralsnog 
leiddee deze poging tot fatsoenering van de bond tot een weinig verheffende 
periodee van onderling gekrakeel, achterklap en fysieke dreigementen over 
enn weer. Braat, die De Boer zou hebben gedreigd 'een paar tanden uit zijn 
bekk te slaan', kwam hier uiteindelijk als overwinnaar uit.19 De groep rond 
Dee Boer werd geroyeerd en nam met een eigen Plattelandersbond deel aan 
dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1925. Opnieuw trok De Boer aan het 
kortstee eind: de 'Plattelandersbond - richting de Boer' haalde nog niet de 
helftt van het aantal op Braat uitgebrachte stemmen (0,6% tegen 1,4%). 
Dee populistische campagne van Braat, die zijn toehoorders onder meer be-
loofdee 'op klompe' naar de Tweede Kamer te gaan, bleek op het door crisis 
geteisterdee Drentse platteland op dat ogenblik meer indruk te maken dan 
dee iets praktischer voorstellen van De Boer.20 

InIn de daaropvolgende jaren zakte de Plattelandersbond diep weg. Hoe-
well  Braats zetel in de Tweede Kamer behouden bleef, verloor de partij bij 
dee verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1929 bijna de helft van haar 
aanhang.. Ze kwam uit op exact 1% van de stemmen.21 De partijorganisatie 
was,, mede door de vele door Braat uitgevaardigde royementen, volledig 
inn elkaar gezakt en het partijblad verscheen niet meer. Als parlementariër 
baardee hij nauwelijks nog opzien. Vrijwel niemand in de Tweede Kamer 
namm nog aanstoot aan zijn tirades: zijn jaarlijkse motie om de zomertijd af 
tee schaffen gold er inmiddels, zoals het cPH-kamerlid Van Ravesteyn het ver-
woordde,, als 'een telkenjare terugkerend natuurverschijnsel, als het eerste 
kievitseii  en de eerste donder in maart'.222 Zelfs de eind 1929 uitgebroken eco-
nomischee crisis, die op het platteland meer dan waar ook zulke desastreuze 
gevolgenn had, leek de partij niet meer te kunnen redden: bij de Provinciale-
Statenverkiezingenn van 1931 kreeg ze nog 0,71 % van de stemmen en verloor 
zee vrijwel al haar statenzetels. 

Tegenn deze achtergrond van verval zou onder leiding van de Betuwse he-
reboerr Cornelis Vervoorn een tweede poging worden ondernomen de partij 
omm te vormen van een radicale protestbeweging tot een meer aangepaste, 
fatsoenlijkee agrarische partij met een eigen organisatie en programma. In-
spiratiee werd onder meer opgedaan bij andere Europese boerenpartijen, 
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waarmeee de bond contacten onderhield door zijn lidmaatschap van een in-
ternationaall  bureau van boerenpartijen.23 De meer nationaal georiënteerde 
Braatt bleef tegelijkertijd zijn eigen koers volgen: samen met boerenactivist 
Antonn Fikse organiseerde hij in 1932 in het hele land protestvergaderingen 
enn demonstraties tegen het regeringsbeleid.24 

Dee heroprichting van de bond onder de naam Nationale Boeren-, Tuin-
ders-- en Middenstandspartij (NBTM-partij) eind 1932 kan als een overwin-
ningg van de eerste groep beschouwd worden. Behalve een nieuw, veel uit-
gebreiderr werkprogram had deze vernieuwde Plattelandersbond ook een 
programm van beginselen aangenomen. Op tal van punten was dit pro-
grammaa ongetwijfeld weinig origineel en weinig consistent. Belangrijker 
dann de intellectuele merites van haar nieuwe programma was echter dat 
dee NBTM-partij hiermee blijk gaf van een bereidheid zich aan te passen 
aann een politieke cultuur waarin beginselen nu eenmaal essentieel waren. 
Naa jarenlang protest ondernam de partij een poging om een de directe 
boerenbelangenn overstijgende visie op het algemeen belang te formuleren, 
waarinn ook de middenstand zich kon herkennen. Die visie was uitermate 
conservatief:: de partij wenste een 'nationale politiek te voeren', waarin de 
roll  van de staat diende te bestaan uit de handhaving van de openbare orde 
enn zedelijkheid en van het ontzag voor de christelijke grondslagen van de 
samenleving.. In haar werkprogramma pleitte de NBTM-partij voorts voor 
veranderingg van de kieswet.25 Uit de verkiezingstoespraken en bijdragen in 
hett weer opnieuw uitgegeven partijblad De Nieuwe Plattelander bleek deze 
veranderingg neer te komen op een afschaffing van het algemeen kiesrecht en 
dee invoering van een corporatistische Vakvertegenwoordiging'.26 Tot Braats 
grotee woede en tot opluchting van het Binnenhof wist Vervoorn bij de 
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1933 de enige zetel van de partij in handen 
tee krijgen. De partij had 1,3 % van de stemmen gehaald, een lichte stijging 
inn vergelijking met 1929.27 

Dee 'doorstart' van de Plattelandersbond onder een nieuwe voorman en 
mett een nieuw serieus programma liep uit op een fiasco. Met zijn bedaarde 
optredenn wist Vervoorn dan wel wat meer sympathie te krijgen bij zijn 
mede-kamerleden,, op het platteland echter slonk de aanhang van de partij 
dramatisch.. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1935 behaalde 
dee partij nog slechts 0,2% van de stemmen, twee jaar later bij de Tweede-
Kamerverkiezingenn zakte dit aantal zelfs tot 0,1 %.M 
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DeDe opkomst van een boerenapostel en de ondergang van de NBTM-partij 

Dee neergang van de NBTM-partij kan verklaard worden uit de opkomst van 
dee boerenbeweging Nationale Bond Landbouw en Maatschappij.29 Deze 
beginn 1932 opgerichte bond kan worden beschouwd als een meer geslaagde 
pogingg om een boerenbeweging op te zetten op basis van een specifieke 
Agrarideologie.Agrarideologie. De leider van Landbouw en Maatschappij was Jan Smid, 
eenn charismatisch figuur wiens optreden soms gelijkenis vertoonde met dat 
vann Domela Nieuwenhuis. Net als deze presenteerde Smid zich tijdens zijn 
tourneee door het noorden van het land als een soort martelaar in dienst van 
eenn verwaarloosde groep. Nu had ook Braat zich altijd graag met het aureool 
vann de martelaar omkleed, maar Smid zou daarnaast, evenals Domela, zijn 
aanhangg in vlammende betogen de weg wijzen naar een glorieuze toekomst 
waarinn gelijkheid heerste en waarin de politieke strijd tot het verleden 
behoorde. . 

Dezee vreedzame toestand was volgens Smid echter niet te bereiken door 
bezitt op te heffen, maar door juist iedereen een kleine zelfstandige te laten 
zijn.. De kleine boer gold voor Smid als de modelburger: de spaarzaamheid, 
hett arbeidsethos, het besef van individuele verantwoordelijkheid en de 
voorzichtigheidd die de agrarische zelfstandige moest hebben om te kunnen 
overleven,, vormden in zijn ogen de pijlers onder een vreedzame, welvarende 
samenleving.. Tegelijk besefte hij dat de nood te hoog was om met zulke 
droombeeldenn te volstaan, en hij formuleerde dan ook een meer op het 
hedenn gericht urgentieprogramma, waarin om overheidssteun voor de 
noodlijdendee boeren werd gevraagd. Met deze mengeling van charismatisch 
leiderschap,, utopische ideeën en de wens tot concrete maatregelen zou 
Landbouww en Maatschappij de NBTM-partij alle wind uit de zeilen nemen. 
Hett ledental van de beweging nam toe tot 16 000 eind 1933, waarvan bijna 
dee helft uit Drenthe afkomstig was. Jan Smid groeide uit tot een soort 
'boerenapostel',, wiens portret in vele boerenkeukens aan de muur hing. 

Veell  sterker dan in de Plattelandersbond en de NBTM-partij leken in 
Landbouww en Maatschappij zo de ingrediënten voor de vorming van een 
duurzamee boerenpartij aanwezig te zijn. Toch zou ook Landbouw en Maat-
schappijj  er niet in slagen uit te groeien tot een politieke factor van belang. 
Nett zo min als Braat en Vervoorn lukte het Smid om de katholieke en 
orthodox-christelijkee agrariërs te overtuigen. Het gebrek aan steun uit deze 
kringenn was des te opvallender daar de voorheen zo gesloten confessio-
nelee bolwerken op het platteland in de jaren dertig duidelijke scheuren 
vertoonden.. De boerenonvrede ging hier echter andere wegen. Zo wist de 
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rondomm de boomkweker Alphons Bouwman gevormde Actie Bouwman 
tussenn 1935 en 1937 een behoorlijke aanhang te verkrijgen onder de katho-
liekee kleine boeren in het Land van Maas en Waal en Oost-Brabant en trok 
dee Christelijk-Democratische Unie onder leiding van Hendrik van Houten 
veell  stemmen van orthodox-protestantse hypotheek- en pachtboeren.30 

Nuu bood Landbouw en Maatschappij in het stemhokje ook geen alter-
natief,, aangezien de beweging besloten had zich vooralsnog te beperken tot 
hett geven van stemadviezen. Aanvankelijk leek dit een verstandig besluit, 
waarmeee de beweging aantoonde lering te hebben getrokken uit de fouten 
vann de Plattelandersbond. Door buiten de partijpolitieke strijd te blijven, 
hooptee Smid enerzijds meer speelruimte te hebben om de politiek in haar 
geheell  te beïnvloeden. Anderzijds vreesde hij dat zelfstandige deelname 
dee aantrekkingskracht van zijn beweging op confessioneel georganiseerde 
boerenn weinig goed zou doen. 

Dezee strategie was gebaseerd op de veronderstelling dat verkiezingen 
weinigg meer om het lij f hadden dan een soort momentopname. Juist in de 
jarenn dertig gingen verkiezingen echter om het bekennen van kleur. Toen 
Landbouww en Maatschappij in 1935, uit teleurstelling over het beleid van 
dee liberalen en de NBTM-partij, haar leden de NSB aanbeval, bleek zij de 
verkeerdee kleur te hebben gekozen. Het lot van Landbouw en Maatschappij 
zouu vanaf dat moment feitelijk verbonden worden aan dat van de NSB, 
hoezeerr een deel van de achterban (waaronder Smid) ook trachtte de 
onafhankelijkheidd van de beweging overeind te houden.31 Het besluit om 
aff  te zien van een direct stemadvies bij de verkiezingen van 1937 kon de 
schadee niet meer herstellen. Een deel van de achterban behoorde inmiddels 
tott Musserts vaste aanhang, terwijl het andere deel in ieder geval in het 
verdachtenbankjee was geplaatst. Daarmee was de kans op de vorming 
vann een onafhankelijke agrarische partij voorlopig verkeken. Tijdens de 
bezettingg fuseerde Landbouw en Maatschappij met het Boerenfront van de 
NSB.. Het duurde tot 1963 voordat zich weer een nieuwe boerenpartij op het 
Binnenhoff  meldde. 

Dee collaboratie van veel leden van Landbouw en Maatschappij tijdens de 
bezettingg heeft de geschiedenis van de boerenpartijen en -bewegingen in 
hethet interbellum ongunstig gekleurd. Overzien we de lotgevallen van de 
Plattelandersbond,, de NBTM-partij en Landbouw en Maatschappij, dan is 
dee term tragisch op zijn plaats. Achter de drie groeperingen ging een groep 
vrijzinnigee boeren schuil die zich door geen van de gevestigde partijen 
vertegenwoordigdd voelde. Na de invoering van het algemeen kiesrecht, 
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dee evenredige vertegenwoordiging en de stemplicht trachtte deze vergeten 
groepp haar onvrede en wanhoop kenbaar te maken door de onbesuisde Braat 
naarr het Binnenhof te sturen. Met zijn optreden tastte Braat vervolgens 
dee grenzen af van het parlementair stelsel. Dit stelsel was gebaseerd op 
dee idee dat het parlement een getrouwe afspiegeling moest zijn van de 
onderr het volk levende denkbeelden maar niet van de daarmee verbonden 
omgangsvormen,, woordkeuze en dialecten, zoals Braat ervoer. Door zijn 
ostentatievee weerzin tegen de parlementaire mores gaf Braat weliswaar lucht 
aann de onvrede van sommige boeren, tegelijk leidde zijn optreden ook 
dee aandacht af van voor een deel gerechtvaardigde, althans begrijpelijke 
wensen.. Onder leiding van Vervoorn en later Smid werd een poging gedaan 
dee noden van de boeren op een meer beschaafde wijzee naar voren te brengen, 
datt wÜ zeggen met een solide organisatie, een meer aangepaste stijl en 
eenn positiever beginselprogramma. Door de opkomst van de NSB was de 
speelruimtee voor de oprichting en ontwikkeling van een onafhankelijke 
boerenbewegingg echter uitermate klein geworden. 

Betekentt dit dat, zoals de liberale boerenvertegenwoordiger H.D. Lou-
wess eens opmerkte, een bond als Landbouw en Maatschappij, als deze 
enkelee jaren eerder was opgericht en zich in rustiger tijden had kunnen 
consolideren,, tot een stabiele factor in het politieke landschap had kunnen 
uitgroeien?322 Het is een speculatie die niet op voorhand als onwaarschijnlijk 
kann worden afgedaan. Veel groter dan de Plattelandersbond zou een der-
gelijkee boerenbeweging echter niet zijn geweest. De orthodox-protestantse 
enn katholieke boeren zaten immers betrekkelijk veilig opgeborgen in hun 
zuilorganisaties;; pogingen om hen los te weken zouden ongetwijfeld zijn 
gestuitt op stevig verzet van de confessionele partijen. Een onafhankelijke 
boerenbewegingg was kortom vrijwel gedwongen om zich te beperken tot 
hett niet-confessionele deel van de boerenstand dat uiteindelijk te smal was 
omm er een krachtige organisatie op te bouwen. 

KlokkenluidersKlokkenluiders van 'de kleurlooze middenstof 
MiddenstandspartijenMiddenstandspartijen in het interbellum 

Dee term middenstandspartij wordt in de regel gebruikt ter aanduiding van 
partijenn die de belangen van kleine zelfstandigen trachten te behartigen. In 
veell  opzichten zijn de middenstandspartijen vergelijkbaar met de zojuist 
besprokenn boerenpartijen. Ook hier ging het om de belangen van een groep 
diee zich in eerste instantie bedreigd voelde door de modernisering van de 
samenleving.. Evenals de boeren wensten middenstanders vooral met rust te 
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wordenn gelaten, maar zagen zij zich door de toenemende staatsinterventies 
gedwongenn om deel te nemen aan het politieke spel. De inzet van de 
middenstandspartijenn was dan ook in eerste instantie defensief van aard: 
dee deelname was aanvankelijk niet gericht op vergroting, maar juist op 
verkleiningg van de invloed van de politiek. 

Dee retoriek van de middenstandspartijen was dan ook sterk gericht te-
genn 'de politiek' in haar geheel. Terwijl de Plattelandersbond daarbij het 
accentt vooral legde op de door deze politiek verwaarloosde en geminachte 
plattelandsbevolking,plattelandsbevolking, gebruikten de middenstandspartijen een vocabulaire 
datt sterk aan dat van de Economische Bond deed denken. Zij omschreven 
dee vijand met algemene termen als partijpolitiek, baantjesjagerij, staatsso-
cialismee en spilzucht, terwijl ze zichzelf beschouwden als behartiger van het 
algemeenn belang, een term die voor deze partijen synoniem was met een 
bloeiendee economie. 

Eenn opvallend verschil met de boerenpartijen is de enorme versplin-
teringg in het kamp van de middenstandspartijen. Een eerste telling wijst 
uitt dat veertien partijen zich in deze periode uitdrukkelijk op de mid-
denstandd richtten. Veruit de meeste waren onbeduidende dwergpartijen 
diee meestal alleen in de kieskring Amsterdam aan de verkiezingen deelna-
men.333 Ter verklaring van de versplintering moet op twee kenmerken van 
dezee sociale groep worden gewezen. In de eerste plaats was nergens de or-
ganisatiegraadd zo laag en de politieke kleur bijgevolg ook zo onduidelijk. 
Doorr de aard van hun werk waren middenstanders gewend individualis-
tischh te opereren. Een uitgesproken politieke betrokkenheid was bovendien 
alleenn al uit commerciële overwegingen af te raden: het stootte alleen maar 
klantenn af.34 

InIn de tweede plaats was ook niet altijd even duidelijk wie nu precies 
tott die middenstand behoorde. Bestond hij slechts uit 'ambachtslieden en 
neringdoenden'' of moesten ook andere beroepen uit het maatschappelijk 
middenn zoals ambtenaren, bankemployés, gepensioneerden en de zoge-
naamdee vrije beroepen tot de middenstand gerekend worden? Door deze 
verwarringg over samenstelling en kleur van de middenstand kon de in-
drukk ontstaan dat er sprake was van wat men toen noemde een 'kleurlooze 
middenstof',, een soort onontdekt land op de politieke landkaart waarvan 
dee omvang noch de politieke identiteit bekend was, maar dat althans de 
beloftee inhield van succes. Dit idee van een vermeend vacuüm in de poli-
tiekee markt had vanzelfsprekend een sterke aantrekkingskracht op allerlei 
politiekee entrepreneurs. Een wirwar aan partijtjes zou zich in deze periode 
dann ook gaan opwerpen als een soort klokkenluiders die zich keerden tegen 
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hett 'onzakelijk politiek gekijf' van de grote partijen en die verlangden naar 
eenn waarlijk neutrale overheid, die ieder zichzelf Het zijn. 

Hett is niet eenvoudig een duidelijke lij n te ontwaren in dit kluwen 
aann middenstandspartijtjes. Met enige goede wil zou men vier periodes 
kunnenn onderscheiden: een begin van aparte partijvorming tussen 1917 en 
1921,, die uiteindelijk zou eindigen in de aansluiting bij de conservatief-
liberalee Vrijheidsbond; vervolgens een wat onoverzichtelijke episode van 
sterkee versplintering en radicalisering die tot 1928 zou duren, waarop een 
kortee periode van concentratie in één partij tussen 1929 en 1930 volgde en 
tenn slotte het roemloze einde in de jaren dertig. 

Dee eerste partijen die zich als vertolkers van de middenstand presenteer-
den,, waren de Neutrale Partij en de Middenstandspartij. Beide waren kort 
naa de invoering van de nieuwe kieswet in 1917 opgericht door drie in die 
tijdd prominente personen. De Middenstandspartij was gevormd rondom 
Abrahamm Staalman, een bekend strijder tegen de Drankwet, terwijl de Neu-
tralee Partij de creatie was van de populaire revuekoning Henri ter Hall en 
dee directeur van Nederlandsche Opera G.H. Koopman. Deze laatste partij 
baardee enig opzien door haar uitermate kleurrijke, humoristische cam-
pagnee in de grote steden met fraaie posters van een knipogende Ter Hall en 
prachtigg beschilderde sandwichborden. In Amsterdam wist ze, zo meldde 
DeDe Telegraaf, Hadjememaar te strikken voor enige hand- en spandiensten: 
hett waren de eerste politieke activiteiten van deze zo legendarisch geworden 
zwerver-straatartiest.35 5 

Daarnaastt introduceerde de Neutrale Partij een nieuwe en sindsdien ook 
nooitt meer vertoonde vorm van campagnevoeren. In de maanden vooraf-
gaandee aan de verkiezingen trok Ter Hall door het land met de revueshow 
KnijpenKnijpen maar!> die grotendeels in het teken stond van zijn politieke strijd 
tegenn de toenemende belastingdruk. In het titellied luidde het: 

ZeZe knijpe an je cente 
EnEn an je stukkie brood 
EnEn als je nou nog even wacht 
DanDan knijpe ze je doodP6 

Evenalss in zijn eerdere revues verschenen ook nu de politici weer als de 
badbad guys. Zonder uitzondering werden zij voorgesteld als miezerige intri-
gantenn en ijdele spraakwatervallen, die op kosten van de schatkist allerlei 
deelbelangenn najoegen. Het kind van de rekening was steeds het eerlijke, 
hardd werkende deel van de natie dat zich verre hield van partijpolitiek en 
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waarvoorr bijgevolg ook niemand opkwam. In zijn verkiezingstoespraken 
riepp Ter Hall deze mensen min of meer op hem te helpen om het land 
tee bevrijden van de partijpolitiek zodat de staat omgevormd kon worden 
tott de bescheiden, maar wel waarlijk neutrale behartiger van het algemeen 
belang.. De boodschap had hij samengevat in het versje: 

GeenGeen Rechtsch, Geen Linksch 
GeenGeen Zwart, geen Rood 
NeutraalNeutraal is Leven 
PolitiekPolitiek is Dood37 

Inn vergelijking met deze curieuze Neutrale Partij, waarvan boze tongen 
beweerdenn dat zij weinig meer was dan een soort reclamestunt van Ter Hall, 
maaktee de Middenstandspartij een meer solide indruk. Niet alleen beschikte 
zijj  over een uitgebreid werkprogramma, statuten en een beginselverklaring 
mett de titel Wat wil de Middenstandspartij?, ook gaf men hoog op van de in 
kortee tijd uit de grond gestampte partijorganisatie.38 

Dee ambities van oprichter/voorzitter Staalman waren dan ook hoog-
gespannen:: de Middenstandspartij moest voor de middenstanders de rol 
gaann vervullen die de SDAP volgens hem voor de arbeiders reeds vervulde. 
Wildee de middenstand niet het onderspit delven in zijn tweefrontenstrijd 
tegenn het 'grootkapitalistisch' liberalisme van de grote warenhuizen en het 
'tirannieke'' socialisme van de coöperaties, dan diende hij een sterk, gedisci-
plineerdd leger te vormen, dat zonder schroom de eigen belangen verdedigde. 
Vann de overheid verwachtte Staalman weinig: net als Ter Hall meende hij 
datt de staat klein en neutraal diende te zijn. Slechts als sprake was van 
'oneerlijkee concurrentie' zoals in het geval van coöperatievorming mocht 
dee overheid ingrijpen. 

Ondankss al deze grote woorden en hooggestemde ambities wisten beide 
partijenn bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1918 maar net voldoende 
stemmenn te behalen voor een zetel. De Neutrale Partij kreeg 0,53% van de 
stemmen,, de Middenstandspartij 0,94 %.39 Zowel Staalman als Ter Hall kon 
moeilijkk de indruk wegnemen dat zij de middenstand slechts wilden gebrui-
kenn om veel kleinere deelbelangen te beschermen. Zo was de Neutrale Par-
tijj  feitelijk toch vooral een belangenpartij voor de entertainmentindustrie 
(zijj  werd dan ook wel de 'amusementspartij' genoemd), terwijl de Mid-
denstandspartijj  sterke wortels had in de Nederlandsche Bond van Slijters, 
Koffiehuis-- en Restauranthouders en het Comité tegen overmatige Drank-
bestrijding.400 Eenmaal in de Tweede Kamer bleken Ter Hall en Staalman 



HOOFDSTUKK  4  HET ISOLEMEN T VAN DE BELANGENPARTIJE N 131 

zichh inderdaad vooral te bekommeren om de belangen van respectievelijk 
dee bioscoophouders en de horeca.41 

Naa drie jaar weinig succesvol verzet tegen een confessionele meerder-
heid,, die weinig sympathie had voor kroegen en populair amusement, leek 
hethet doek voor Ter Hall en Staalman onherroepelijk te vallen. De wan-
hopigg geworden liberalen staken hun echter de reddende hand toe. Om 
hunn electorale neergang te keren vormden de behoudende liberale partijen 
samenn met de Neutrale Partij en de Middenstandspartij in 1921 de Vrij -
heidsbond.. Met Staalman en Ter Hall hoopten de deftige liberalen twee 
stemmentrekkerss in huis te halen die de middenstand naar de partij kon 
lokken.. De liberalen beschouwden zichzelf nog te zeer als hoeders van de 
goedee politieke zeden om de middenstand met verkiezingscampagnes en 
goedkopee beloftes voor hun nieuwe partij te interesseren. Om de bijzondere 
positiee van de twee belangenbehartigers te onderstrepen werden zij bij de 
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1925 op een aparte aan de Vrijheidsbond 
gekoppeldee sublijst kandidaat gesteld. 

Dezee constructie viel niet bij iedereen in de smaak. Na de toetreding 
vann Staalman en Ter Hall tot de Vrijheidsbond verschenen aan het verkie-
zingsfrontt tal van partijtjes die meenden dat de middenstandsbelangen bij 
dee 'grootkapitalistische' liberalen niet in veilige handen waren. Deze par-
tijtjess manifesteerden zich vooral op lokaal niveau. In steden als Utrecht, 
Denn Haag en Amsterdam wisten onafhankelijke middenstandslijsten zich 
inn deze jaren een vaste plaats in de gemeenteraad te verwerven.42 Vooral 
dee Amsterdamse middenstandspartij, het Neutraal Blok aller Middenstan-
derss genaamd, behaalde opvallende successen. Ondanks (of misschien juist 
vanwege?)) het wat louche imago van haar voormannen hield deze partij 
tussenn 1927 en 1935 steeds minstens drie zetels in de gemeenteraad bezet. 
Onderr leiding van de zakenman Arpad Weiss voerde ze een zeer onbe-
kookte,, vaak ook lasterlijke oppositiecampagne tegen de groeiende macht 
vann de Amsterdamse SDAP. Deze zou haar macht in de stad misbruiken om 
dee middenstand de nek om te draaien. Het wapen dat de socialisten daartoe 
hanteerden,, waren de gemeentewinkels, die in de gehele stad werden opge-
richt.. De strijd van Weiss en de zijnen richtte zich echter niet slechts tegen 
dee SDAP, maar tegen de politiek als geheel. Want, zoals Weiss in de gemeen-
teraadd verklaarde, 'politiek is vaak een hinderpaal. Vraagstukken als dat van 
hett verkeer en van het Rokin zijn neutrale economische vraagstukken en er 
behoorenn eigenlijk niets dan neutrale leden in de Raad te zitten.'43 

Eenn deel van het electoraat wenste volgens het blok verlost te worden 
vann de 'baantjesjagers en de drijvers' die 'dikwerf opbieden ten koste van 
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dee gemeenschap'; het wilde zich weer beschermd voelen door een neutrale 
overheidd met verantwoordelijke politici die slechts het algemeen belang 
voorr ogen hadden. In het belang van zowel middenstand als de gehele natie 
diendee men volgens het Neutraal Blok dan ook terug te keren naar het 
districtenstelsell  en naar een vorm van censuskiesrecht. Zowel in 1922 als in 
19255 trachtte het Neutraal Blok aller Middenstanders zijn groeiende popula-
riteitt in Amsterdam naar het landelijke niveau te brengen. De partij had bij 
beidee Tweede-Kamerverkiezingen echter te maken met tal van vergelijkbare 
bezuinigings-- en middenstandspartijtjes, die eveneens laster, bijtende spot 
enn 'anti-toutisme' tot handelsmerk hadden verheven. Een van deze partij-
tjes,, de Nationale Bond voor Bezuiniging, bracht in de jaren 1922-1924 een 
schimmigg blaadje uit met de titel Tegenstroom, met als ondertitel: Orgaan 
terter bestrijding van sociale, economische en politieke nieuwigheden, als daar 
zijn:zijn: verplichte luiheid, arbeidersverpietering, raden van arbeid, georganiseerd 
overleg,overleg, overheidsbemoeiing, staatssocialisme, socialisatie, bolsjewisme, vrij-
heidsberooving,heidsberooving, plaatselijke keuze, ojficiëele geldvermorsing en ambtenarij.44 

Dezee Nationale Bond voor Bezuiniging noch het Neutraal Blok of een 
vann de andere vulgaire protestpartijtjes uit deze tijd zoals de Nederlandsche 
Middenstandspartijj  en de Sociaal-Economische Volkspartij ('stem voor de 
eenigste,, juiste weg'), zou erin slagen om de kiesdrempel te behalen.45 

Gezamenlijkk wisten deze partijtjes niet veel meer dan één procent van 
dee stemmen achter zich te krijgen. 

Inn 1929 kregen Weiss en de zijnen opnieuw concurrentie van Ter Hall 
enn Staalman. Hun alliantie met de Vrijheidsbond was in 1928 verbroken. 
Waarschijnlijkk onder druk van de liberale pers (die een dergelijke verkie-
zingstechniekk niet vond passen bij een partij die zichzelf profileerde als 
bewakerr van de politieke mores) besloot de Vrijheidsbond in 1928 voortaan 
aff  te zien van de merkwaardige constructie van hoofdlijst en bijlijsten. Met 
hett oog op de Tweede-Kamerverkiezingen van 1929 stelde de partij één en-
kelee kandidatenlijst samen waarop Staalman en Ter Hall een onverkiesbare 
plaatss kregen toebedeeld. Voor beiden was het aanleiding om weer met een 
eigenn partij aan de verkiezingen van 1929 deel te nemen. Ter Halls nieuwste 
creatie,, het Federatief Verband, was een soort kopie van zijn Neutrale Partij, 
compleett met ironische rijmpjes en kleurrijke posters.46 

Interessanterr was de partij die Staalman had opgericht: de Middenpartij 
voorr Stad en Land. Staalman hoopte met deze schepping behalve midden-
standerss nu ook boeren achter zich te krijgen. De boeren en middenstanders 
vormdenn in Staalmans ogen de kern van een nieuwe, nationale staatkunde 
alss alternatief voor de partijdigheid en beginselstrijd van de massademo-
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cratie.. Met een machtige Middenpartij voor Stad en Land hoopte Staalman 
dee politiek weer te vervangen door een neutraal bestuur op basis van het 
verantwoordelijkheidsgevoel,, de deskundigheid en de soberheid die mid-
denstanderss en boeren eigen was. Met enige goede wil zouden we dit een 
eerstee poging tot beginselvorming kunnen noemen. Veel weerklank kreeg 
Staalmann niet: wegens gebrek aan leden was van een partijorganisatie ei-
genlijkk geen sprake. Het kostte hem bovendien moeite om deze beginselen 
uitt te werken tot een concreet program. In haar verkiezingsprogramma 
ontpoptee de partij zich vooral als een in haar anti-etatisme iets radicalere 
Vrijheidsbond.47 7 

Hett relatief gunstige verkiezingsresultaat (1,25% van de stemmen, goed 
voorr één zetel) dankte de Middenpartij voor Stad en Land dan ook de 
niett zozeer aan Staalmans poging tot beginselvorming, maar eerder aan 
dee populariteit van haar lijsttrekker, de Gooise zakenman Floris Vos. In de 
herfstt van 1928 had Vos opzien gebaard met een in die jaren ongebruikelijk 
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staaltjee burgerlijke ongehoorzaamheid. Vos weigerde permanent de inge-
voerdee tolheffing op de snelweg Muiden-Amsterdam te betalen en dreigde 
zelfss de tolbomen met een vrachtauto te vernielen. Vos' protestactie vond 
eenn enorme bijval. Aangemoedigd door Vos besloten tal van andere auto-
mobilistenn eveneens de tolbomen zonder betaling te passeren. Na een paar 
maandenn werd de tolheffing weer opgeheven. Vooral in meer conservatief 
gezindee kranten als De Telegraaf, De Nieuwe Courant en De Controleur ge-
noott Vos sindsdien de heldenstatus van een eigentijdse Robin Hood die het 
namenss het volk had opgenomen tegen het 'noodlottige staatssocialisme'.48 

Floriss Vos, 'de man die meer houdt van doen dan van praten', werd door 
Staalmann naar voren geschoven als het daadkrachtige alternatief voor de 
stroperigee 'hokjes- en schotjesgeest' in de politiek. 

Voss beloofde het humeur van het Nederlandse volk niet langer te ver-
gallenn met politieke kletspraatjes in de krant of op de radio, maar hij zou 
well  met kracht ingrijpen waar in naam van het algemeen belang ingegre-
penn moest worden. Politiek zou zo onder Vos weer de rol krijgen die haar 
toekwam,, namelijk die van een bescheiden verantwoordelijk bestuur, waar-
vann het volk zo min mogelijk last had. Om dit kracht bij te zetten besloot 
dee partij af te zien van haar recht op zendtijd daar 'zy van oordeel is, dat 
hett genoegen, hetwelk een radio-ontvangtoestel kan verschaffen, niet mag 
bedorvenn worden door politieke twistreden'.49 

Dee verkiezingsuitslag was het enige hoogtepunt in de geschiedenis van 
dee partij. In de Tweede Kamer verwelkte het daadkrachtige imago van Vos al 
snel.. Met zijn goedkeuring van de winkelsluitingswet joeg hij Staalman (en 
mett hem een groot deel van de middenstanders) tegen zich in het harnas. 
Tott grote hilariteit van de media viel de partij vervolgens uiteen in twee 
delen,, die beide tot in de rechtszaal de naam Middenpartij voor Stad en 
Landd claimden. De uiteindelijke ontknoping van het j uridisch getouwtrek in 
19322 had weinig meer met de realiteit van doen: beide partijtjes bestonden 
tegenn die tijd alleen nog in naam.50 Onder invloed van de crisis was het 
karakterr van het middenstandsprotest ingrijpend veranderd. De strijd tegen 
dee bemoeizucht van de staat had plaats gemaakt voor een steeds dringender 
verzoekk om een zekere mate van overheidsregulering ten gunste van de 
middenstand.. In 1933 verdween Vos met stille trom uit het parlement, als 
eenn vergeten held uit een ver verwijderd tijdperk. 

Middenstandspartijenn waren een fenomeen van de jaren twintig. Ondanks 
dee hoge nood - jaarlijks werden tegen de 11% van de winkels failliet ver-
klaard511 - dienden zich in de jaren dertig geen middenstandspartijen van 
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enigg formaat aan. Gewezen kan slechts worden op het Nationaal Verbond 
voorr Plicht, Orde, Recht waarmee het Neutraal Blok aller Middenstanders 
vann Arpad Weiss in 1933 aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelnam. De 
partijj  had zich voor de gelegenheid in een modern fascistisch uniform 
gestoken,, compleet met symbool (een vuist gevuld met pijlen), bombasti-
schee manifesten en een 'sterke leider' in de persoon van de huisjesmelker 
Adolff  Bruinsma.52 Het was te doorzichtig om te kunnen overtuigen, vooral 
ookk omdat de eisen vrijwel dezelfde waren als elf jaar eerder. Een massale 
niett partijgebonden, maar wel ideologisch gefundeerde protestbeweging 
vann middenstanders, vergelijkbaar met Landbouw en Maatschappij, zou in 
dezee jaren evenmin ontstaan. 

Hett ontbreken van een duidelijk hoorbaar middenstandsgeluid in deze 
jarenn wordt veelal verklaard uit de opkomst van het fascisme. In 1930 
reedss had de Duitse sociaal-democratische socioloog Theodor Geiger de 
opkomstt van de NSDAP in zijn land in verband gebracht met de door de 
economischee crisis veroorzaakte Panik im Mittebtand. Juist de slecht aan de 
kapitalistischee mentaliteit aangepaste middenstanders waren volgens hem 
tijdenss de economische crisis willige slachtoffers van de fascistische partijen 
enn maakten hen tot massabewegingen. Deze analyse, die in 1936 nog eens 
doorr de Nederlandse historicus Jan Romein werd onderstreept, zou tot 
verr na de Tweede Wereldoorlog richtinggevend blijven.53 Onder meer op 
basiss van nader electoraal onderzoek is dit beeld inmiddels genuanceerd: 
dee meeste fascistische en nationaal-socialistische bewegingen bleken vooral 
catch-allcatch-all parties of protest te zijn. Ook de NSB wist haar aanhang uit de 
meestt verschillende sociale milieus te rekruteren.54 Daarmee is overigens 
niett gezegd dat de opkomst van Mussert geen factor van belang is geweest 
inn het verdwijnen van de onafhankelijke middenstandslijsten. 

Dee waarde van Geigers analyse moet echter vooral gezocht worden in 
haarr invloed op de tijdgenoten. De vrees voor een 'nazificatie' van de mid-
denstandd zou er namelijk toe leiden dat de gevestigde partijen zich serieuzer 
dann voorheen gingen bekommeren om de belangen van de kleine zelfstan-
digen.. Verschillende maatregelen werden genomen om het kleinbedrijf te 
beschermen,, waaronder de Vestigingswet van 1937.55 Ook kregen de tot 
dann toe parlementair zwaar ondervertegenwoordigde middenstanders pro-
minenteree plaatsen op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen 
toebedeeld.. Zo versterkte de RKSP haar fractie in 1937 met maar liefst vier 
middenstanders.566 Deze toegenomen aandacht voor de belangen van de 
middenstandd helpt, evenals de opkomst van de NSB, de neergang van de 
middenstandspartijtjess in de jaren dertig te verklaren. 
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Eenn derde factor die genoemd moet worden, heeft in feite betrekking 
opp alle belangenpartijtjes die in deze periode de kop opstaken, namelijk 
hett isolement waarin deze verkeerden. Per verkiezing bleek duidelijker dat 
belangenpartijenn geen geschikt middel waren om de eisen kracht bij te 
zetten. . 

HetHet falen van de belangenpartijen 

Overzienn we de lotgevallen van de belangenpartijen die in dit tijdvak op het 
toneell  verschenen, dan is het isolement waarin zij verkeerden het meest in 
hett oog springende kenmerk. In de Tweede Kamer noch daarbuiten werd 
zelfss maar een poging tot debat met een van deze belangenpartijen on-
dernomen.. De aandacht die ze kregen, beperkte zich tot spottende opmer-
kingenn of afkeurende meewarigheid. In het door de overheid geregisseerde 
overlegg tussen de verschillende sociale organisaties kwamen vertegenwoor-
digerss van belangenpartijen er niet aan te pas. Alleen belangengroepen 
diee zich (althans formeel) buiten de partijpolitiek ophielden, werden als 
gesprekspartnerr erkend. Wel gedebatteerd werd daarentegen óver de belan-
genpartijen,, zowel binnen als buiten het parlement. In de Tweede Kamer 
gebruiktenn de gevestigde partijen het 'euvel der belangenpartijen' als een 
vann de voornaamste argumenten voor de door hen gewenste verhoging van 
dee kiesdrempel.57 En in cultuurpessimistische beschouwingen gold hun 
aanwezigheidd dikwijl s als een belangrijk bewijs van het algehele normver-
vall  binnen de massademocratie. De historicus Johan Huizinga oordeelde 
bijvoorbeeld:: 'Wanneer men de massa uitnodigt, zich te groeperen naar 
ideeënn en inzichten, dan is het resultaat dat zij zich groepeert naar belan-
gen,, belangetjes of leusjes.'58 

Afgezett tegen hun electorale zwakte en hun weinig revolutionaire inborst 
iss de felheid waarmee de belangenpartijen bestreden werden opmerkelijk. 
Hett toont aan hoezeer de gevestigde partijen bevreesd waren dat hun ster-
keree bemoeienis met het economische leven zou leiden tot een politieke 
strijd,, waarin niet langer beginselen maar sociale en economische groeps-
belangenn centraal stonden. Een langs zulke scheidslijnen uitgevochten po-
litiekee strijd zou, zo was de stellige overtuiging van velen, 's lands welvaart 
enn eenheid ontwrichten: de schatkist zou worden misbruikt voor groepsbe-
langenn en de natie uiteenvallen in elkaar bevechtende belangengroepen. De 
nadagenn van de Republiek in de achttiende eeuw, met haar factiestrijd, gold 
alss het schrikbeeld. Katholieken, antirevolutionairen en socialisten vrees-
denn bovendien dat een zuivere belangenpolitiek hun emancipatiestreven in 
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gevaarr bracht. De politieke strijd, zo hielden zij het publiek steeds voor, 
gingg om veel meer dan om groepsbelangen: zij ging om grootse idealen 
voorr de natie en om een betere toekomst voor allen. Zowel de media als de 
gevestigdee partijen benadrukten steeds weer dat politiek en zuivere belan-
genbehartigingg ieder een eigen 'sfeer' hadden: een vermenging van beide 
inn de vorm van belangenpolitiek was taboe. Het christelijk-historischeblad 
DeDe Nederlander verwoordde deze ongeschreven regel van het politiek spel 
inn 1917 wellicht nog het best: 'Niet elke leuze mag partijleuze zijn. Voor 
dee behartiging van particuliere groepsbelangen mag men vereenigingen en 
bondenn oprichten, maar geen politieke partijen. Elke partij moet vóór alles 
hett algemeen belang ten doel hebben.'59 

Nuu gaf het optreden van de belangrijkste belangenpartijtjes in deze periode, 
dee Plattelandersbond en de middenstandspartijtjes, ook weinig aanleiding 
hett op voorhand negatieve oordeel over belangenpolitiek bij te stellen. Met 
hunn felle en weinig genuanceerde gefoeter op de politiek en de partijen 
ontpoptenn zij zich boven alles als protestpartijen. Het protest nam bij de 
middenstandspartijtjess van Floris Vos en Ter Hall de vorm aan van een 
ironischh bespotten van de politiek (of'de polletiek' zoals Ter Hall het steevast 
uitdrukte)) als een met ernstige woorden verhulde vorm van baantjesjagerij. 
Dee Plattelandersbond van Braat en de Amsterdamse middenstandslijst middenstandslijst van 
Arpadd Weiss deinsden daarentegen niet terug voor rauwe retoriek en vuige 
lasterr om te protesteren tegen de door de gevestigde partijen geplande 
'vernietiging'' van hun achterban. Geen van alle beschikten echter over 
eenn uitgewerkt alternatief: hun voorstellen behelsden weinig meer dan de 
terugdringingg van de invloed van de politiek ten gunste van een meer 
zakelijkk bestuur, waardoor de boeren en middenstanders zoveel mogelijk 
mett rust werden gelaten. Het isolement waarin zij verkeerden, versterkte dit 
vulgairee 'anti-toutisme': capabele belangenbehartigers hielden zich verre 
vann deze partijtjes, terwijl de reeds aanwezige leden gefrustreerd raakten 
doorr de hoon van de gevestigde orde. 

Tochh bleek juist deze over het algemeen als onbehoorlijk beschouwde 
wijzee van politiek bedrijven voor een deel van het electoraat een aan-
trekkelijkk middel om een vermeende achtergesteldheid te laten blijken. 
Afgaandee op de verkiezingsuitslagen was het stemmen op een belangen-
partijtjee voor veel middenstanders in de grote steden, maar vooral voor de 
niet-confessionelee boeren in het noorden van het land (met name Dren-
the),, aan het eind van de jaren twintig zelfs bijna een traditie geworden. Dat 
ditt kleine electoraat kon ontstaan, illustreerde het falen van de Vrijheids-
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bondd en in mindere mate ook de VDB (de twee aangewezen partijen voor 
vrijzinnigen)) om de boeren en middenstanders in hun partij te integreren. 
Hett katholieke, orthodox-protestantse en socialistische kiezerskorps bleek 
daarentegenn betrekkelijk immuun voor de verleiding van de belangenpar-
tij .. Weliswaar kan het optreden van splinters als de CDU, de RKVP en de 
Actiee Bouwman nauwelijks los worden gezien van de onvrede onder be-
paaldee sociaal-economische groepen, maar dat deze partijen zich nochtans 
uitdrukkelijkk op de moederpartij bleven oriënteren, was tekenend voor 
hethet verschil in beleving vann de beginselen en identiteit tussen het protes-
tantsee /katholieke volksdeel en het vrijzinnige volksdeel. 

InIn de jaren dertig verloren de belangenpartijen snel terrein. Van de po-
litiekk werd na het uitbreken van de economische crisis sterker dan tevoren 
verwachtt dat zij haar invloed aanwendde om het leed van boeren en mid-
denstanderss te verzachten. De belangenpartijen bleken niet in staat deze 
omslagg van vurig anti-etatisme naar het eisen van overheidsinterventie te 
maken.. Als gesprekspartner bleven ze voor de overheid onacceptabel, of-
schoonn vooral in de Plattelandersbond een zekere bereidheid was ontstaan 
omm zich aan de regels van het politieke spel aan te passen. Toch zouden 
dee gevestigde partijen maar in zeer beperkte mate profiteren van het verval 
vann de belangenpartijen. Daarvoor was een groot deel van het electoraat 
vann deze partijen te sterk van de gevestigde politiek vervreemd geraakt. 

Dee NSB, met haar aansprekende stijl, haar verheerlijking van de boeren 
enn de middenstand als kern van de natie en haar identificatie met de 
economischee resultaten van nazi-Duitsland, werd voor een groot deel van 
hett electoraat van de Plattelandersbond en zeer waarschijnlijk ook van 
dee middenstandspartijtjes nu het alternatief voor de bestaande politiek. 
Daarmeee waren deze voormalige aanhangers van Adolf Bruinsma, Arend 
Braatt en Floris Vos in wezen van de regen in de drup terechtgekomen. Zoals 
inn het volgende hoofdstuk zal blijken zou de NSB als rechts-revolutionaire 
partijj  eveneens sterk in het isolement raken. 


