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HOOFDSTUKK 5 

Hett  radicale alternatief 
Dee revolutionaire partijen 

Dee democratie leek in het begin van de jaren twintig de grote winnaar. In 
zijnn in 1921 verschenen boek Modern Democracies sprak de Britse staats-
rechtgeleerdee James Bryce zelfs over de 'universal acceptance of democracy 
ass the normal and natural form of government'.1 Waren na de Eerste We-
reldoorlogg niet de laatste autocratische grootmachten verdwenen? Waren 
zijj  niet bijna overal - behalve dan in het verre Rusland waar de bolsjewisten 
dee macht hadden gegrepen - vervangen door nieuwe democratieën? Was 
err niet een Volkenbond waarin deze democratische regimes op vreedzame 
wijzee hun conflicten konden oplossen? Het optimisme van Bryce werd door 
velenn onderschreven. Maar nauwelijks een jaar na verschijning van zijn boek 
begonn dit nieuwe democratische Europa al te kraken. 

Opp 30 oktober 1922 greep Mussolini de macht in Italië, in september 1923 
vestigdee Primo de Rivera een dictatuur in Spanje, terwijl de democratieën in 
Portugall  en Polen het slechts tot in 1926 uithielden. In de jaren dertig volgden 
meerr landen: Duitsland in 1933, maar onder meer ook Hongarije, Roemenië 
enn Oostenrijk. In 1934 concludeerde de Nederlandse socioloog W.A. Bonger 
datt Europa in overgrote meerderheid ondemocratisch was geworden: 'van 
dee ongeveer 500 miljoen inwoners leven er meer dan 300 miljoen onder 
autokratischh regiem.'2 De grens tussen dit autocratisch geregeerde Midden-
enn Zuid-Europa en het democratische Europa Üep, zoals Johan Huizinga in 
hetzelfdee jaar schreef, 'over Delfzijl en Vaals'.3 

Inn deze roerige tijden bleef de Nederlandse democratie overeind: pas 
inn 1940 zou zij na het binnenvallen van het Duitse leger bezwijken. Bijna 
negentigg procent van de Nederlanders stemde in deze jaren op een van de 
gevestigdee partijen, die alle in 1917 het algemeen kiesrecht hadden geac-
cepteerd.. Te midden van de woedende golven die grote delen van Europa 
overspoelden,, Lijkt de Nederlandse democratie achteraf een eiland van rust 
enn stabiliteit, waar het algemeen kiesrecht, zoals een historicus opmerkte, 
'eenn natuurkracht' was geworden, 'bijna een natuurwet zoals de zwaar-
tekracht,, die zich ook niet hoeft te rechtvaardigen maar eenvoudigweg 
bestaat'**  Maar zo vanzelfsprekend werd dat indertijd niet gevoeld. De grens 
vann Vaals tot Delfzijl was geen anti-fascistische of anti-communistische 
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SchutzwallSchutzwall waarachter de Nederlandse natie zich kon verschuilen in een 
splendidsplendid isolation. 

Hett aantal optimisten dat de toekomst van de democratie gegarandeerd 
zag,, nam ook in Nederland sterk af naarmate de jaren vorderden. Er ontbrak 
ietss aan die nieuwe democratie van 1917, zo leek het velen, waarbij dat 
'iets'' afhankelijk van karakter, wereldbeschouwing en sociale positie kon 
staann voor sociale gelijkheid, spanning, daadkracht of idealisme. Maar niet 
alleenn ten aanzien van de democratie heerste twijfel en onvrede, in het 
algemeenn werd het intellectuele discours in Nederland in toenemende mate 
gedomineerdd door onzekerheid en - zoals Huizinga het verwoordde - 'het 
beklemmendee gevoel van te leven in een wereld hollende naar haar verderf'.5 

Hett is onmogelijk het optreden van de partijen die in dit hoofdstuk 
wordenn behandeld, te begrijpen zonder deze achtergrond van onvrede met 
hethet bestaande en onzekerheid over de toekomst in ogenschouw te nemen. 
Dee revolutionaire partijen gaven voeding aan die onzekerheid en werden er 
zelff  op hun beurt ook weer door gevoed. Tegenover de democratie boden 
zijj  een nieuwe heilsleer, de hoop op een totale verandering van politiek en 
cultuur.. Het gaat daarbij natuurlijk om de grote ideologische uitdagers van 
dee democratie in deze jaren: het communisme enerzijds en het fascisme 
enn nationaal-socialisme anderzijds. Geïnspireerd door de experimenten in 
respectievelijkk de Sovjet-Unie, Italië en Duitsland zouden representanten 
vann deze ideologieën zich ook in Nederland als hét alternatief voor de 
bestaandee orde presenteren. Als zodanig kunnen deze beide groepen als de 
gevaarlijkstee uitdagers van die orde worden beschouwd. Hun activiteiten 
werdenn in deze jaren dan ook nauwlettend door de overheid gevolgd, via de 
Centralee Inlichtingendienst (ei). Een derde hier te behandelen groepering 
ontbrakk het aan een buitenlands steunpunt en gold wellicht daardoor ook 
alss minder gevaarlijk. Toch zouden ook anarchisten zich in Nederland 
opwerpenn als uitdagers van het bestel; zij hadden zelfs de oudste rechten op 
datt punt. Vandaar dat zij dit hoofdstuk openen. 

Watt deze partijen met elkaar verbindt, is dat zij niet alleen in hun doel 
maarr ook in hun middelen revolutionair waren. Zij wensten zich niet te 
beperkenn tot de gebruikelijke middelen van verkiezingsdeelname: verkie-
zingenn hadden voor deze partijen slechts vanuit propagandistisch oogpunt 
waarde.. De echte strijd vochten zij uit buiten het formele politieke domein. 
Wiee de staat wilde veroveren, diende allereerst de straat te veroveren. En de 
middelenn die daarvoor werden ingezet, waren die van intimidatie, provo-
catiee en educatie. In dit hoofdstuk gaat de aandacht dan ook vooral uit naar 
dee middelen en de stijl, waarvan deze partijen gebruik maakten. Allereerst 
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behandelenn we de 'revolutie van links', waartoe behalve de communisten 
ookk de anarchisten worden gerekend. De 'revolutie van rechts' wordt in de 
laatstee paragraaf behandeld aan de hand van de NSB, de 'grootste' kleine 
partijj  die Nederland in dit tijdvak heeft gekend. 

AnarchistenAnarchisten in conflict met de staat 
DeDe anti-stemdwangpartijen 1921-1929 

Hoewell  versplintering in alle politieke families voorkwam, was zij ner-
genss zover doorgevoerd als aan de uiterste linkerzijde van het politieke 
bestel.. Ter linkerzijde van de SDAP was in dit tijdvak een bonte hoeveel-
heidd van groepjes, cellen en partijtjes druk bezig met de voorbereiding 
vann de socialistische revolutie (zie schema 3 op blz. 84). Het bolwerk van 
dee revolutionair-linkse politiek was onmiskenbaar Amsterdam. De sociaal-
democraatt / schrijver Meyer Sluyser beschrijft in zijn herinneringen aan het 
vooroorlogsee Amsterdam hoe vooral rondom de Nieuwmarkt ieder café 
well  een achterkamertje had waar druk vergaderd werd door de meest uit-
eenlopendee groepjes. Op zaterdagavond verplaatsten de debatten zich naar 
dee straat. Met name de Nieuwmarkt veranderde dan letterlijk in een poli-
tiekee markt waar standwerkers in slechts twee minuten luistertijd de enige 
absolute,, waarheid verkochten. 

Err zijn christen-socialisten, vrije socialisten, revolutionaire-socialis-
ten,, er zijn anarchisten en vrije-anarchisten, anarcho-syndicalisten 
enn gewone syndicalisten, er zijn Gorterianen, de Ligtianen, Kolthe-
kianen,, Sneevlietianen, Lutheranen (die niet Maarten Luther, maar 
Barendjee Lutheraan volgen), Wijnkopianen en Tolstoianen.6 

Vann alle verschillende stromingen en substromingen was de anarchistische 
ongetwijfeldd het meest versplinterd. Die versplintering kwam voor een groot 
deell  voort uit de anarchistische afkeer van gezag, organisatie en discipline. 
Daarnaastt waren er echter ook verschillen in opvattingen en achtergron-
den.. Sommige anarchistische groepjes stonden sterk in de traditie van de 
'kleinee geloven' (zoals het spiritisme en vegetarisme), die rond 1900 waren 
opgekomen.. Zij concentreerden zich vooral op Selbstreform en commu-
nevorming.. De anarcho-syndicalisten richtten hun aandacht daarentegen 
opp de vakbonden, in het bijzonder op het Nationaal Arbeids-Secretariaat 
(NAS).. Een spontane, massale werkstaking was volgens hen het middel om 
hett kapitalisme op de knieën te krijgen. In weer andere groepen werden 
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anarchistischee ideeën gecombineerd met een van oorsprong meer artistiek, 
anti-burgerlijkk individualisme.7 Het ging hierbij niet alleen om een ver-
schill  in politieke ideeën, maar ook in verschillende levensstijlen. Ascetische 
beschouwelijkheidd stond tegenover ongebreideld libertinisme, principiële 
geweldloosheidd tegenover ongepoüjste oproerkraaierij en ernstige predi-
kingg tegenover ludieke spot. Wat deze groepen echter met elkaar verbond, 
wass hun diepe weerzin tegen de 'burgerlijke' samenleving met haar demo-
cratie,, haar gezagsstructuren en haar als benepen ervaren moraal. In de 
strijdd tegen deze drie pijlers van de natie zouden de verschillende anar-
chistischee groepen elkaar soms korte tijd vinden. Daarbij zouden zij vooral 
opzienn baren door hun actierepertoire. 

DeDe wraak van de anarchisten 

Dee hoogtijdagen van de anarchistische strijd tegen democratie, gezag en 
moraall  liggen in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog. De vier jaar 
durendee loopgravenoorlog was voor anarchisten het definitieve bewijs van 
hett failliet van de burgerlijke beschaving. Was niet gebleken dat haar mo-
raall  corrupt was, haar cultuur slechts een dun laagje vernis? En had de 
oorlogg niet ook de kerken en partijen ontmaskerd als willige instrumenten 
vann het militarisme? Voor de verschillende anarchistische groepen stond 
meerr dan ooit vast dat het 'burgerlijk' gezag al zijn aanspraken op de levens 
vann de burgers had verspeeld. Iedere poging om dit gezag te hervormen of 
tee beïnvloeden door middel van partijvorming of pressiegroep achtten zij 
vergeefsee moeite: alleen een totale Umwertung aller Wette kon nog redding 
brengen.88 Deze complete afwijzing van het heden bracht de anarchisten 
alss vanzelf in conflict met het overheidsgezag. De staat verwachtte immers 
vann zijn ingezetenen een zekere mate van burgerschap en daartoe behoorde 
ookk de dienstplicht en de stemplicht. Wat voor de overheid buiten ieder 
debatt stond, was voor de meeste anarchisten echter principieel onaanvaard-
baar.. Het anarchistisch verzet na de Eerste Wereldoorlog zou zich dan ook 
voornamelijkk tegen deze twee burgerplichten richten. 

Vann de beide acties had de strijd tegen de dienstplicht zeker de grootste 
reikwijdte.. Al tijdens de mobilisatie gedurende de Eerste Wereldoorlog was 
dee individuele dienstweigering onderdeel geweest van het anarchistische 
verzet.. Het leidde tot gevangenneming van verschillende anarchisten, die 
blijkenss de verslagen van anarchistische blaadjes in de regel uiterst slecht 
behandeldd werden. Na de oorlog kwam het thema van de dienstweigering 
nogg sterker dan voorheen in de schijnwerpers te staan als gevolg van de hon-
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gerstakingg van de gevangen dienstweigeraar Herman Groenendaal in 1921. 
Onderr aanvoering van Bart de Ligt en Albert de Jong hielden de verschil-
lendee anarchistische groepjes in de zomer van 1921 tal van betogingen tegen 
dee dienstplicht. Toen ook het NAS en verschillende prominente SDAP'ers en 
cPH'erss hun sympathie betuigden met de actie, leek het er in het najaar van 
19211 zelfs even op alsof de anarchistische campagne zich zou uitbreiden tot 
eenn landelijke protestbeweging. 

Dee gedachte aan een algehele volksopstand bracht de hoofden van 
enkelee anarchistische jongeren echter zodanig op hol dat zij besloten 'een 
daad'' te stellen. Met een flinke hoeveelheid dynamiet pleegden zij een 
aanslagg op het Haagse herenhuis van majoor Verspijck, een lid van de 
krijgsraadd die Groenendaal had veroordeeld. Het voornaamste resultaat van 
dee daad was, behalve een vernielde voorgevel en enkele schaafwonden, dat 
dee kortstondige toenadering tussen anarchisten van allerlei slag, SDAP'ers 
enn communisten abrupt ten einde kwam. Geheel zonder resultaat bleef de 
protestgolff  rondom Groenendaals hongerstaking echter niet: in 1923 nam de 
Tweedee Kamer een dienstweigeringswet aan waardoor principiële pacifisten 
zichh voortaan op hun gewetensbezwaren konden beroepen.9 

Dee eveneens in 1921 gestarte campagne van enkele anarchistische groepen 
tegenn de stemplicht ondervond minder steun in de bonte anarchistische be-
weging.. Dit had niet zozeer te maken met het thema, als wel met het feit dat 
dezee activisten een voor veel anarchisten volstrekt onacceptabel middel ge-
bruikten,, namelijk deelname aan verkiezingen. Daarmee zouden zij volgens 
sommigee anarchistische beginselhelden het misverstand dat met 'parlemen-
tarisme'' iets te bereiken was eerder versterken dan bestrijden.10 Dit was wel 
heell  erg spijkers op laag water zoeken, want deze anarchistische 'partijen' 
maaktenn van meet af aan op een niet mis te verstane wijze duidelijk dat 
zijj  de parlementaire democratie niet serieus wensten te nemen. De wapens 
diee zij hiervoor gebruikten, waren echter wel nieuw. Waar de anarchisten in 
19188 nog met emotionele betogingen of met de breed uitgemeten arrestaties 
vann 'stemweigeraars' tegen de stemplicht demonstreerden, gebruikten deze 
anarchistischee partijtjes de nieuwe kieswet om schertskandidaten te stellen 
enn zo de parlementaire democratie te bespotten. 

Ditt snode plan was de vrucht van een samenwerking tussen een groep 
anarchistenn rondom het blad De Vrije Socialist en een groep sterk door het 
dadaïsmee geïnspireerde kunstenaars met als centrum de aartsprovocateur 
Erichh Wichman. Aan de rafelrand van de maatschappij hadden de beide 
groepenn elkaar gevonden in hun gezamenlijke afkeer van een volgens hen 
omm zich heen grijpende sfeer van matheid, benepenheid en slaafse volg-
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zaamheid,, waarvan de parlementaire democratie met zijn stemplicht en 
partijprogramma'ss als symbool gold. Uit protest tegen de stemplicht als 
aktee van nationale dufheid besloten de twee groepen in 1921 met een eigen 
partijj  deel te nemen aan de dat jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen 
inn Amsterdam. Als lijsttrekker voor de partij trad de van straat geplukte 
Corneliss de Gelder, bijgenaamd Hadjememaar, op. Tot afgrijzen van de 
politiekee elite slaagde deze in 1856 geboren zwerver/straatmuzikant er in 
omm met programmapunten als 'Jajem en bier voor vijf cent' en 'Vrij vis-
senn in het Vondelpark*  ruim 14000 stemmen en daarmee twee zetels in de 
gemeenteraadd te veroveren. De wraak van de anarchisten had niet zoeter 
kunnenn zijn! Om erger te voorkomen arresteerde de politie Hadjememaar 
kortt na zijn verkiezing wegens openbare dronkenschap, waarna hij voor 
onbepaaldee tijd naar een rijksinrichting werd gestuurd. In een naar aanlei-
dingg van het schandaal gemaakt noodwetje, de 'Lex Hadjememaar', werd 
hett passief kiesrecht bovendien aan striktere eisen onderworpen.11 

Dee schande was er niet mee uitgewist. Sterker nog, het relaas van Hadje-
memaarr en zijn 'Rapaille Partij', zoals die in de volksmond werd genoemd, is 
gaann behoren tot de legendes uit de moderne Nederlandse geschiedenis. De 
naamm Hadjememaar is een synoniem geworden voor niet serieus te nemen 
politiekee vulgariteit en wordt als zodanig tot op de dag van vandaag door de 
mediaa en de politieke elite gebruikt om nieuw opgerichte partijen te desa-
voueren.122 Ironisch genoeg is Hadjememaar daarmee in de loop van de tijd 
uitgegroeidd van symbool van het tekort van de parlementaire democratie 
tott legitimatie van de positie van de gevestigde partijen. 

Opp iets kortere termijn leidde de hele Hadjememaar-geschiedenis tot de 
oprichtingg van allerlei nieuwe anarchistische anti-stemdwangpartijen, die 
eveneenss de spot als voornaamste wapen gebruikten. Zo hoopte de psycho-
analyticuss en cPH-dissident A.J. Resink met zijn Kunstenaarspartij 'geeste-
lijkee hadjememaars' in de Tweede Kamer te brengen, terwijl een groep an-
archistenn uit de vrijdenkersvereniging De Dageraad de stemplicht aangreep 
omm met een eigen partij de confessionele hegemonie te bespotten. Beide 
groepenn namen zonder veel succes deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen 
vann 1922, evenals een voortzetting van de Rapaillepartij onder leiding van de 
'bommenmaker'' Roel Knaap en de 'eeuwig zingende' lijsttrekker Klaas Drie-
huis.133 Respectievelijk haalden zij 0,2,0,1 en 0,4% van de stemmen. Alleen 
opp lokaal niveau wist een aantal epigonen van de Rapaille Partij nog enkele 
bescheidenn succesjes te boeken, zoals in Haarlem waar de 'rapaljaan' George 
Oversteegenn in allerlei komische vermommingen de gemeenteraadsverga-
deringenn placht bij te wonen.14 
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Vri üü Nederland! 

Vestigtt  op „LIJS T 2"  Uw keus, 
Steuntt  ons groot bevrijdingswerk, 

Lui dd weerklink ' alom de leus. 
„Neerland''  uit den greep der  Kerk !" 

Kiestt  Oit afhankeli jk e 
Vrijdenker s s 

Kieskrin gg IX (Amsterdam) 

J.. HOVIN G 
F.. W. M. UZURET 
J.. T. VELDKAM P 
M.. H, FLOTHUI S 
JOS.. TH. M. VAN VEEN 
W.. HAVERS , 
J.. J. SCHOEFFELENBERGER 
G.. H. WEEKERS 

Leestt  „D e Vrijdenker" , Weekblad, ƒ1.20 p. 3 nind. 
Expl.-Uitg .. N. H. Luigies &  Zn, L.Torenstr . 22, R*dam 

z.. o. z. 

Afb.Afb. 5. Verkiezingsposter Vrijdenkers naar het Parlement 
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VanVan Bürgerschreck tot buitenbeentje 

Rondd 1925 was het anarchistische briesje - veel meer was het niet - weer 
gaann liggen. Als tegemoetkoming aan de principiële niet-stemmers, waar-
toee behalve anarchisten overigens ook bevindelijk-gereformeerde vrouwen 
behoorden,, was in 1922 de plicht om te stemmen omgezet in de plicht om 
opp de verkiezingsdag op het stembureau te verschijnen (de zogenaamde 
opkomstplicht).. Dit weerhield sommige anarchisten er niet van om nieuwe 
anti-stemdwangpartijenn op te zetten, maar veel succes zouden deze niet 
sorteren.155 De combinatie van anarchisme en dadaïsme bleek uitgewerkt te 
zijn.. De politieke elite liet zich minder makkelijk provoceren en in de media 
figureerdenfigureerden de anti-stemdwangpartijtjes meer en meer als ongevaarlijke, 
folkloristischee verkiezingsattracties. 

Dee toorts van de provocatie was vanaf 1923 bovendien overgenomen 
doorr nieuwe groepjes, die evenzeer gedreven werden door een afkeer van 
dee 'saaie burgermaatschappij' met haar 'leugenachtige democratie'. Deze 
nieuwee opruiers noemden zich echter niet anarchisten, maar actualisten 
off  fascisten. Dat het verschil in deze jaren nog relatief klein was, bleek 
well  uit het feit dat verschillende rapaljanen, onder wie Erich Wichman, de 
overstapp van de ene groep provocateurs naar de andere zonder al te veel 
moeitee konden zetten.16 

Hett verval van de anti-stemdwangpartijtjes paste in de algehele neer-
gangg van de anarchistische beweging in het interbellum. Voor de Eerste 
Wereldoorlogg had het anarchisme - of vrij socialisme, zoals het toen vaak 
genoemdd werd - nog veel aanhang binnen de arbeidersbeweging gekend. 
Voorall  in steden of streken waar traditioneel een sterke sociale en geo-
grafischee apartheid van arbeiders en burgerij bestond, was het vrij soci-
alismee onderdeel van een geheel eigen arbeidersgemeenschap met eigen 
rituelen,, taal en tradities. De 'gouvernementele' SDAP had hier nooit voet 
aann de grond gekregen: zij gold binnen deze arbeidersgemeenschappen als 
eenn partij van bourgeoisheren met een schuldbesef en van nette arbeiders 
uitt de betere buurten, die het uit een hang naar respectabiliteit met de 
burgerijj  op een akkoordje wilden gooien. De populairste organisatie bin-
nenn dit arbeidersmilieu was geen partij maar een vakbond, het Nationaal 
Arbeid-Secretariaat,, dat naam maakte met spontane protestacties en wilde 
stakingen. . 

Naa de Eerste Wereldoorlog was deze traditioneel op het vrij socialisme 
georiënteerdee arbeidersgemeenschap echter steeds meer in de ban van het 
communismee geraakt. De voornaamste reden daarvoor was de magnetische 
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werkingg die van de Russische Revolutie in oktober 1917 uitging. Zelfs een 
anarchistt pur sang als Henk Eikeboom het zijn wantrouwen jegens het 
Autoritaire'' bolsjewisme korte tijd varen. 

Daarr is voor het eerst in de mensheidshistorie een daad-van-sosia-
lismee gedaan, een bouwsel van broederschap opgericht [...]. Het 
nieuwee breekt baan en vanuit het Oosten komt licht. De Rode Zon 
vann het Sosialisme verrijst en verheugd roepen we elkaar toe met 
schitterendee ogen: Ziet! Het daghet in den Oosten!17 

Eikeboomm zou de anarchistische beweging trouw blijven, maar veel van 
zijnn geloofsgenoten stapten rond 1917/1918 over naar de SDP, de partij 
diee zich profileerde als de Nederlandse pendant van de Russische bol-
sjewisten.. Dankzij duizenden stemmen uit traditioneel vrij socialistische 
kringenn kreeg de SDP bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1918 twee 
zetels.18 8 

Hoewell  de anarchisten zich niet zonder reden als erfgenamen van Ferdi-
nandd Domela Nieuwenhuis presenteerden, bleek in de jaren twintig steeds 
duidelijkerr dat zij het in de strijd om het vrij socialistische arbeidersmilieu 
haddenn moeten afleggen tegen de CPH. In 1926 reeds stelde de Centrale 
Inlichtingendienstt (ei) vast dat van de anarchistische groepjes weinig meer 
tee duchten was.1' Het ledental van de verschillende groepjes was sterk afge-
nomen,, de jaarlijks met Pinksteren gehouden jeugdkampen (de Pinkster-
mobilisatie)) werden steeds slechter bezocht en de anarchistische invloed 
binnenn verenigingen als de vrijdenkersvereniging De Dageraad, de Nieuw 
Malthusiaansee Bond en Nieuw Geslachtsleven was eveneens tanende. De 
anarchistischee groepjes die waren overgebleven, hadden volgens de ei het 
karakterr van kleine, introverte leefgemeenschapjes van vooral jongeren. In 
eenn rapportage van een van de medewerkers van de ei uit 1926 heette het: 

Dee ervaring heeft geleerd, dat het aantal ware idealisten onder de 
anarchistenn uitermate gering is: de anarchistische groepen zyn ver-
zamelplaatsenn van onevenwichtige, onmaatschappelyke elementen, 
meestt opgeschoten jongens en meisjes beneden de 25 jaar, die hunne 
sexueelee hartstochten onder het mom van vrye liefde botvieren. Uit 
dienn hoofde kan van eene afzonderlyke jeugdbeweging by de an-
archistenn niet gesproken worden, omdat de geheele anarchistische 
bewegingg het uitgesproken karakter van een jeugdbeweging heeft, 
ookk al zyn er ouderen onder hen.20 
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Zolangg deze groepjes nauwelijks politieke activiteiten aan de dag legden, 
raaddee de ei aan dit Vanuit zedelyk oogpunt' afkeurenswaardige gedrag 
maarr te tolereren. Van gevreesde Bürgerschreck had het anarchisme zich zo, 
inn ieder geval vanuit het perspectief van de overheid, tot een gedoogde vorm 
vann onmaatschappelijk gedrag ontwikkeld. 

Daarmeee is het verdere verhaal van het anarchisme in deze periode ei-
genlijkk wel verteld. Ondanks de wilde jeugdkampen en de vele blaadjes die 
dee verschillende anarchistische bewegingen bleven uitgeven, werd het an-
archismee buiten de eigen kring eigenlijk niet langer nog serieus genomen. 
Wiee als uitdager van het bestel wel serieus genomen wilde worden, bedreef 
geenn politiek louter op basis van ludieke acties en slimme provocaties, maar 
mett strakke partijorganisaties, met ernstige woorden en vurige toewijding. 
Hett was geen tijd waarin buitenissig gedrag en principieel individualisme 
alss een krachtig politiek statement werden opgevat, zeker niet binnen de 
arbeidersbeweging.. Alleen met collectieve actie, hartverwarmende solida-
riteitt en imposante uniformiteit kon de burgerij schrik worden aangejaagd. 
Ditt waren precies de kwalititeiten die de CPH in zich wilde verenigen. Het 
Nederlandsee communisme kende echter weer problemen van geheel andere 
aard.. De geschiedenis van de voornaamste communistische splinter, de RSP 
(vanaff  1935 RSAP), kan dit verduidelijken. Om haar ontstaan en optreden 
tee kunnen begrijpen, zal allereerst worden ingegaan op de belangrijkste 
communistischee partij in deze jaren, de CPH. 

'Levenslangdurende'Levenslangdurende beroepsoproermakers en colporteurs' 
DeDe revolutionair-socialisten 1929-1940 

Datt niet het anarchisme maar het communisme als de grootste bedreiging 
vann de bestaande orde werd beschouwd, blijkt onder meer uit het feit dat 
dee CPH en de aan haar gelieerde organisaties het voornaamste doelwit van 
dee activiteiten van de Centrale Inlichtingendienst vormden. Niet alleen 
steldee de ei in samenwerking met de plaatselijke politiekorpsen uitgebreide 
adressenlijstenn van links-revolutionaire personen samen, medewerkersvan 
dee dienst brachten bovendien trouw verslag uit van door hen bijgewoonde 
vergaderingen,, demonstraties en meetings.21 De zorgvuldigheid waarmee de 
overheidd de getalsmatig kleine communistische beweging in de gaten heeft 
gehouden,, illustreert zowel de onzekerheid als de vijandigheid waarmee 
dee opkomst van de CPH werd gadegeslagen. Het ging hier immers niet om 
onnozelee belangenbehartigers, mopperende burgerheren of wereldvreemde 
beginselhelden,, maar om gevaarlijke revolutionairen die het ressentiment 



HOOFDSTUKK  5  HET RADICAL E ALTERNATIE F 149 

vann de verpauperden trachtten te gebruiken voor de verwezenlijking van 
eenn verwerpelijk geacht ideaal uit de verre, barbaarse Sovjet-Unie. Hun nu-
meriekee zwakte compenseerden zij met een strakke organisatie en een harts-
tochtelijkk fanatisme, terwijl zij bovendien beschikten over een schijnbaar 
immenss internationaal netwerk van even fanatieke als strak georganiseerde 
gelijkgezinden. . 

Naa Moskou en Sint-Petersburg hadden deze communisten, zij het voor 
kortee tijd, ook Boedapest en München in handen gekregen, terwijl ze in 
vrijwell  alle grote Europese steden, inclusief Amsterdam, met demonstraties 
enn vlagvertoon de straat voor zich opeisten. Niet alleen voor de ei, maar 
voorr het merendeel van de bevolking gold het internationale communisme 
inn deze jaren dan ook als de grootste politieke bedreiging. Confessionelen, 
liberalen,, sociaal-democraten, boerenpartijen, middenstanders, ze deden 
nauwelijkss voor elkaar onder in hun afkeer van het communisme. De zorg-
vuldigg geheimgehouden activiteiten van de ei zouden, ware er ruchtbaar-
heidd aan gegeven, dan ook vrijwel zeker weinig weerstand bij de bevolking 
hebbenn opgeroepen. 

DeDe communistische slangenkuil 

Inn het interbellum was het communisme als georganiseerde beweging in 
Nederlandd betrekkelijk nieuw. Weliswaar was de SDP al in 1909 opgericht, 
maarr in haar eerste jaren had zij meer weg van een genootschap van 
orthodox-marxistischee intellectuelen, die de revolutie afhankelijk achtten 
vann de juiste scholing van de arbeidersmassa's. Enige aanhang onder die 
arbeidersmassa'ss had zij echter niet. Dit veranderde, zoals gezegd, eigenlijk 
pass na de Russische Revolutie. De hoop op een spoedig overslaan van de 
wereldrevolutie,, die zeker tot 1920 bleef bestaan, dreef velen uit het vrij 
socialistischee arbeidersmüieu - en dan met name uit het NAS - naar de SDP. 
Omm de identificatie met de Sovjet-Unie te onderstrepen veranderde de SDP 
inn 1918 haar naam in Communistische Partij Holland (CPH), terwijl zij zich 
inn 1919 aansloot bij de nieuw gevormde Communistische Internationale, 
kortwegkortweg Comintern genoemd. 

Medee dankzij de financiële en organisatorische steun van de Comin-
ternn slaagde de CPH er de daaropvolgende jaren in om uit de heterogene 
aanhangg van orthodox-marxistische intellectuelen, anarcho-syndicalisten, 
anarchistenn en revolutionaire jongeren een eigen gemeenschap te scheppen 
opp basis van de marxistisch-leninistische ideologie en solidariteit met de 
Sovjet-Unie.. De vijandige houding van de buitenwereld versterkte de saam-
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horigheidd binnen deze communistische gemeenschap. Een keuze voor het 
communismee betekende een keuze voor een nieuw leven in meestal grote 
afzonderingg van de rest van de maatschappij. Wie lid van de CPH werd, zo 
heettee het in het partijblad De Tribune, 'die geeft ter wille van het klasse-
doel,, van het socialisme, zijn persoonlijke vrijheid van wil op, hij wordt deel 
vann de Partij'.22 De revolutie was geen zaak voor parttime politici, ludieke 
anarchistenn en verwaaide intellectuelen, maar voor mannen en vrouwen 
diee bestand waren tegen een leven van lijden en lasten. Afhakers golden 
bijgevolgg niet slechts als politieke dwalers, maar ook als mensen die het aan 
dee moed, de innerlijke overtuiging en het geduld ontbrak om deelgenoot 
tee kunnen zijn van de Gideonsbende. Tegelijk betekende uittreding uit de 
partijj  ook een breuk met de Sovjet-Unie en de Oktoberrevolutie. De door 
dee Comintern bevorderde identificatie met de Sovjet-Unie vormde immers 
eenn van de pijlers waarop de communistische gemeenschap steunde. De 
bandd met de Sovjet-Unie had van het communisme meer dan een abstract 
ideaall  gemaakt: het bood de Nederlandse communisten een nieuw vader-
land,, dat kon worden bewonderd en gesteund in zijn competitie met het 
kapitalisme.23 3 

Err was durf nodig om de Partij te verlaten. 'Het was erger dan dat je je 
moederr verloor,' vertelde een uitgetreden communist.24 Aanleidingen om 
mett de Partij te breken waren er daarentegen voldoende. De gehele jaren 
twintigg stonden in de CPH in het teken van een buitengewoon felle machts-
strijdd tussen verschillende facties in het communistische kamp, waarbij 
verdachtmakingenn en fysiek geweld niet geschuwd werden.25 Twee verschil-
lendee groepen betwistten het autoritaire en eigenzinnige leiderschap van 
hett driemanschap Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton. De ene groep be-
stondd uit leden uit het NAS, de 'rauwe' vakbeweging van de vrij socialisten, 
dee andere groep werd gevormd door jongeren die afkomstig waren uit de 
communistischee studentenbeweging. Beide hadden met elkaar gemeen dat 
zijj  pas na de Russische Revolutie tot de CPH waren toegetreden uit bewon-
deringg voor Lenin en Trotski. Beide ook voelden zich in hun revolutionaire 
ijverr niet serieus genomen door het hautaine driemanschap. De uit het NAS 
toegetredenn communisten waren bovendien verbolgen over de voorstel-
lenn van de CPH-leiding om het NAS te laten fuseren met het veel grotere, 
maarr in syndicalistische ogen Verburgerlijkte' Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingenn ( N W ). 

Dee machtsstrijd die volgde, speelde zich aftegen de achtergrond van de 
toenemendee macht van de Comintern over zowel de koers als de personele 
bezettingg van de CPH. Omdat deze Comintern steeds sterker een instrument 
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vann de Sovjet-Unie werd, kwam het verloop van het interne conflict in de 
CPHH ook in het teken te staan van de politieke ontwikkelingen in Moskou, 
diee vooral na het overlijden van Lenin in 1924 stormachtig verliepen. Aan-
vankelijkk leek de opvolgingsstrijd na Lenins dood in het voordeel van de 
oppositiee binnen de CPH uit te pakken. De Comintern haalde de teugels 
strakkerr aan en in mei 1925 dwong zij het eigenzinnige driemanschap min 
off  meer het veld te ruimen voor een meer inschikkelijk geachte leiding. 
Voorall  voor de opposanten uit het NAS bleek deze zege echter al snel een 
Pyrrusoverwinningg te zijn. Met de definitieve machtsovername van Josef 
Stalinn in 1926 veranderde de Comintern immers weer sterk van koers. In 
dee CPH kwam deze koersverandering onder meer tot uitdrukking in een 
versterktee oriëntatie op het N W ten koste van het NAS, als ook in een sterke 
bestrijdingg van ideologische en disciplinaire 'afwijkingen' die met verwij-
zingg naar Trotski, een van Stalins tegenstanders in de machtsstrijd, met de 
termm trotskisme werden aangeduid. Het NAS zag zich nu plots in het defen-
sieff  gedrongen, terwijl tal van tot dan toe loyale communisten zich plots in 
hett kamp van de trotskistische renegaten zagen geplaatst. 

Dezee merkwaardige episode leidde tot de nodige verwarring in de com-
munistischee gelederen, die bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1929 tot 
uitdrukkingg kwam in de deelname van drie verschillende partijen die de 
erfeniss van de Oktoberrevolutie zeiden te beheren. De officiële, door de 
Cominternn erkende CPH - naar haar voorzitter Lou de Visser ook wel CPH-
Dee Visser genoemd - behaalde 1,1% van de stemmen, goed voor één zetel. 
Dee door de uit de gratie geraakte leiders Wijnkoop, Ceton en Van Rave-
steynn opgezette partij, die als de CPH-Wijnkoop bekend kwam te staan, 
kreegg met 0,8 % van de stemmen eveneens één zetel.26 Deze groepering zou 
zichh in 1930, onder grote druk van de Comintern, weer herenigen met de of-
ficiëleficiële partij, waarbij van de scheurmakers een openbare schuldbekentenis 
werdd geëist. Op 30 september 1930 maakte de Tweede Kamer voor het eerst 
inn haar geschiedenis mee hoe een van haar leden, David Wijnkoop, zijn 
spreektijdd aangreep om een je m'accuse uit te spreken. De derde partij, de 
Revolutionair-Socialistischee Partij (RSP), was ontstaan na de tweede grote 
koerswisselingg van de Comintern die tot een breuk tussen het NAS en de 
CPHH had geleid. De RSP bleef met 0,64% onder de kiesdrempel steken. Zij 
wistt zich evenwel op de langere termijn wel als serieuze concurrent van de 
CPHH te vestigen. 

Overr de precieze identiteit van de RSP heeft altijd enige onduidelijk-
heidd bestaan. Door tijdgenoten, maar ook in de latere geschiedschrijving, 
iss de partij getypeerd als een trotskistische partij, als een syndicalistische 
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'NAS-partij',, maar ook als de 'Sneevlietpartij', naar haar leider Henk Snee-
vliet.277 Van deze verschillende stempels zijn de eerste twee - trotskistisch 
enn syndicalistisch - zoals zal blijken niet geheel onproblematisch. Dit geldt 
minderr voor de typering Sneevlietpartij. Als haar belangrijkste oprichter, 
partijvoorzitter,, strateeg en enige kamerlid was Henk Sneevliet immers 
dee onbetwiste, zelfs geadoreerde leider van deze communistische splinter-
partij. . 

EenEen Hollandse beroepsrevolutionair 

Sneevliett dankte zijn populariteit niet alleen aan zijn voorzitterschap van 
hethet NAS, maar vooral aan zijn imago als onverschrokken frontsoldaat van 
dee internationale revolutie. De loopbaan van Sneevliet had, tot het moment 
datdat hij in 1924 NAS-voorzitter werd, veel weg van een revolutionaire avon-
turenroman.288 Na een bescheiden carrière in de SDAP en de vakbeweging 
wass deze zoon van een Brabantse sigarenmaker in 1912 naar Nederlands-
Indiëë vertrokken waar hij medeoprichter werd van de Indische Sociaal-
Democratischee Vereeniging. Zijn voortdurende agitatie onder de Indische 
bevolkingg en zijn onverholen sympathie voor de Russische Revolutie brach-
tenn hem al spoedig in conflict met het koloniale gezag. Eind 1918 werd hij 
dann ook als ongewenste onruststoker het land uitgezet. Na een korte, onbe-
vredigendee periode in Nederland, waar Sneevliet tevergeefs probeerde een 
vooraanstaandee positie in de CPH te krijgen, vertrok hij in juni 1920 naar 
Moskou.. Hier bleek zijn ster hoger te zijn gerezen dan in zijn thuisland en 
vann de Comintern kreeg Sneevliet de opdracht naar China af te reizen om 
dee revolutionaire mogelijkheden in het Verre Oosten te onderzoeken. Als 
sovjetagentt in Shanghai stond hij mede aan de basis van de oprichting van 
dee Chinese Communistische Partij en bracht hij trouw verslag uit aan de 
bolsjewistischee elite in Moskou. 

Eenmaall  terug in Nederland zou deze beroepsrevolutionair zijn - mede 
doorr hem zelf gecultiveerde - communistische odyssee als wapen inzetten 
omm ditmaal wel een plaats in de cPH-top te verwerven. Op drukbezochte 
bijeenkomstenn van de CPH en het NAS vertelde hij uiterst beeldend en 
voll  vuur over zijn negen uur durende verdedigingsrede in de koloniale 
rechtbankk te Semarang, over zijn daaropvolgende heldenontvangst in de 
kampongs,, over zijn belevenissen te midden van de exotische Chinese 
communistenn en over zijn ontmoetingen met Lenin, Trotski en andere 
heldenn van de Oktoberrevolutie. Sneevliet wist zo de romantiek van de 
aanstaandee wereldwijde revolutie aanschouwelijk te maken, terwijl hij haar 
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ookk een eigen Hollands gezicht gaf: met kameraad Sneevliet sprak de 
Nederlandsee arbeidersbeweging een woordje mee op het hoogste niveau 
vann de revolutie. 

Ditt kosmopolitisch en daadkrachtig Revoluzzertum stak schril af bij het 
zoo veel provincialistischer aandoende gevecht van het driemanschap om 
behoudd van de eigen macht. Zowel onder de actiebeluste NAs'ers als onder 
dee sterk op de Sovjet-Unie georiënteerde jongeren genoot Sneevliet dan 
ookk een grote populariteit. Als voorzitter van het NAS gooide hij zijn macht 
enn populariteit in de vakbond in de strijd tegen het driemanschap dat hem 
eenn plaats in de partijleiding misgunde. Anderzijds trachtte hij de vakbond 
sterkerr in de pas te laten lopen met de Comintern, onder meer door de 
aansluitingg bij de Rode Vakbonds Internationale (RVI) te propageren. Van 
enigee distantie tot de Sovjet-Unie en de Comintern was rond 1924 zeker nog 
geenn sprake, sterker nog, in de voortdurende machtsstrijd in de CPH maakte 
Sneevliett misschien wel meer dan wie ook gebruik van zijn contacten in 
Moskou.29 9 

Mett het aan de macht komen van Stalin leek de weg naar het commu-
nistischee leiderschap voor Sneevüet echter definitief afgesneden. Niet alleen 
bereedd hij als voorzitter van het NAS het verkeerde paard, belangrijker nog 
wass dat zijn verleden in de Comintern eerder een nadeel was geworden. 
Moskouu verdacht Sneevliet en veel andere prominente revolutionairen uit 
hett pre-stalinistische tijdperk ervan dat zij te zeer onder de invloed van 
Trotskii  stonden. Sneevliet had inderdaad nooit een geheim gemaakt van 
zijnn bewondering voor 'den granieten Jood' en hij was, net als veel andere 
communisten,, dan ook zeer geschokt door de hetze die tegen Trotski en 
anderee vooraanstaande revolutionairen van het eerste uur werd gevoerd. 
Maarr een trouw volgeling van Trotski was Sneevliet zeker niet en zou hij 
ookk nooit worden. De in deze tijd te pas en te onpas gebruikte term trots-
kistischh was dan ook vooral een middel om ongewenste elementen uit de 
communistischee gemeenschap te kunnen verbannen.30 

Zoo was Sneevliet nauwelijks drie jaar na zijn terugkomst in Nederland 
alss resultaat van de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie niet alleen buiten de 
CPH,, maar feitelijk ook buiten de internationale communistische beweging 
komenn te staan. Tegen de wil van Trotski begon Sneevliet meteen met 
hett treffen van voorbereidingen voor de oprichting van een nieuwe partij. 
Daarbijj  maakte hij handig gebruik van de onrust die in de NAS-gelederen 
wass ontstaan door de plotselinge negatieve houding van de Comintern 
tegenoverr de vakbond. Had Sneevliet eerder nog getracht zijn NAS in het 
vaarwaterr van de Comintern te krijgen, nu wierp hij zich meer dan ooit op 
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alss de pleitbezorger van een onafhankelijk NAS. Deze vakbond, zo heette 
het,, had een eigen autonome betekenis in de klassenstrijd die groter was dan 
diee van 'dat stel uit tekstboekjes levende menschen' in de CPH die zich het 
liefstt op het Binnenhof ophielden.31 De klassenstrijd werd noch op papier 
uitgevochten,, noch in het parlement, maar op de werkvloer in de dagelijkse 
strijdd tegen het grootkapitaal. In mei 1928 verbrak het NAS definitief alle 
bandenn met de CPH. Hoewel de vakbond na 1928 formeel onafhankelijk 
bleef,, zou hij door tal van dubbelfuncties (onder anderen van Sneevliet 
zelf)) nauw met de RSP verbonden raken. 

Dee oprichting van de RSP is moeilijk los te zien van de verwikkelin-
genn rondom Sneevliet. Voor een beter begrip van de partij is het dan ook 
noodzakelijkk diens motieven nader te analyseren. Was Sneevliet van inter-
nationaall  bolsjewist in hart en nieren een syndicalist geworden, die niet 
meerr geloofde in het parlementaire werk? Of moet zijn kennelijk plots op-
gevattee voorkeur voor een onafhankelijk NAS worden opgevat als louter 
opportunisme,, bedoeld om een nieuwe aanhang voor zijn partij te krijgen? 
Hett eerste is zonder meer onjuist. Hoewel Sneevliet het vakbondswerk een 
grotee rol toedichtte, bleef hij het marxistisch-leninistische principe van de 
voorhoedepartijj  trouw. Dit wil zeggen dat voor hem scholing en propa-
gandaa essentieel waren voor de revolutionaire strijd. De RSP was in zijn 
ogenn dan ook een noodzakelijke aanvulling op het te onstuimige NAS.32 De 
Centralee Inlichtingendienst meende dan ook dat Sneevliets uittreden uit de 
CPHH niet zozeer was ingegeven door principiële motieven, maar meer door 
zijnn zucht naar macht en behoefte aan persoonlijke glorie.33 

Off  het nu uit plat opportunisme of oprecht idealisme was, Sneevliet 
hooptee in ieder geval dat de RSP een nieuw begin kon maken met de scho-
lingg van het Nederlandse proletariaat in de beginselen van het marxisme-
leninisme,, zoals die vóór de machtsovername door Stalin waren vormge-
geven.. Tegelijk diende de RSP lering te trekken uit de fouten die de CPH had 
gemaakt.. Bij de toepassing van de marxistisch-leninistische denkschema's 
moestt rekening worden gehouden met de specifieke Nederlandse revo-
lutionairee politieke cultuur, waarin het vrij socialisme nu eenmaal een 
vann de hoekstenen was. Aanpassing aan de nationale tradities enerzijds 
enn scholing in de oorspronkelijke, marxistisch-leninistische leer ander-
zijdss vormden aldus de wankele fundamenten waarop Sneevliet zijn RSP 
vormde. . 
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VanVan de cel in de Kamer 

Eenn flitsende start maakte de RSP niet. Niet alleen bleef de partij bij de 
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1929 net onder de kiesdrempel steken, het 
wass Sneevliet bovendien niet gelukt verschillende prominente dwarsliggers 
uitt de CPH en SDAP, zoals Henriette Roland Holst en Roel Stenhuis, voor 
zijnn partij te winnen.34 Wel wist Sneevliet de overgebleven kernen van 
dee Socialistische Partij voor zich te winnen. Deze eveneens uit het NAS 
voortgekomenn partij was tussen 1918 en 1922 door haar leider Harm Kolthek 
vertegenwoordigdd in de Tweede Kamer. Kolthek had de SP inmiddels de rug 
toegekeerd:: hij had zich bekeerd tot de denkbeelden van de Amerikaanse 
utopistt Henri George.35 

Meerr dan hem lief was, zag Sneevliet zich zo teruggeworpen op het NAS 
alss machtsbasis. Toch had Sneevliet bij het aanbreken van de jaren dertig re-
denn voor enig optimisme. De economische crisis had de sociale en politieke 
onrustt sterk aangewakkerd en de CPH leek vooralsnog te verdeeld om hier-
vann te profiteren. Met hooggespannen verwachtingen ging Sneevliet aan de 
slagg met de opbouw van de organisatie van zijn partij. Deze werd gemodel-
leerdd naar het voorbeeld van de CPH, dus met tal van nevenorganisaties die 
dee aanhang enerzijds een veilig onderkomen in de vijandige buitenwereld 
bodenn en die anderzijds als instrumenten voor scholing konden worden 
gebruikt.. Naast de al kleine communistische gemeenschap ontstond zo een 
nogg kleiner revolutionair-socialistisch gemeenschapje met slechts enkele 
steunpuntenn verspreid over het land en in veel opzichten verbonden aan 
hett NAS.36 Weliswaar miste deze gemeenschap de directe identificatie met 
dee Sovjet-Unie, maar dit trachtte zij te compenseren door een sterke ver-
eringg van overleden of in onmin geraakte revolutionaire helden als Lenin, 
Trotski,, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht en natuurlijk Sneevliet zelf. Deze 
gemeenschapp van communisten zonder vaderland wist zich daarnaast ver-
bondenn met tal van buitenlandse partijen, die net als de RSP waren ontstaan 
naa de eerste golf van stalinistische zuiveringen en die in Trotski, als laatste 
nogg levende held van de Oktoberrevolutie, hun voornaamste icoon ken-
den.37 7 

Hett leven in de revolutionair-socialistische gemeenschap stond geheel 
inn het teken van het werk voor de Partij. Het voornaamste doel van de 
partijj  was immers, zoals dat in het jargon heette, 'de latente krachten der 
arbeiders(sters)) te doen ontwaken' en dit vereiste tomeloze energie, veel 
mankrachtt en eindeloos geduld. De RSP zocht daarom ook niet zozeer kie-
zers,, maar vooral toegewijde leden, die bereid waren om te colporteren met 
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dee partijbladen en -brochures, om huis aan huis en op de werkvloer voor-
lichtingg te geven en om scholingsavonden te organiseren, die al dan niet 
vooraff  moesten gaan door een 'gezellige film' als lokkertje.38 De agenda in het 
partijbladd De Baanbreker stond vol verplichtingen. Een willekeurige werk-
weekk bestond bijvoorbeeld voor de rechtgeaarde revolutionair-socialist uit 
tweee colportageavonden, een scholingsavond, de wekelijkse afdelingsverga-
dering,, terwijl de weekends werden besteed aan congressen, demonstraties 
off  gezellige activiteiten voor de hele familie.39 

Nuu had de RSP in haar zoektocht naar toegewijde leden het geluk dat 
err dankzij de hoge werkloosheid voldoende personen rondliepen met grote 
maatschappelijkee frustraties en zeeën van vrije tijd. Het probleem was 
alleenn dat de RSP het 'revolutionair potentieel' van werklozen beperkt 
achtte:: zij hadden immers niet de beschikking over het machtige wapen 
vann de staking. De RSP concentreerde haar activiteiten dan ook vooral 
opp de bij het NAS aangesloten werknemers. Veel van hen waren Sneevliet 
gevolgdd naar de RSP, maar een minstens even groot deel was na het echec 
mett de CPH teruggevallen op de traditionele vrij socialistische afkeer van 
'parlementarisme'' en 'partijen'. De door de Rsp'ers gegeven scholing en 
voorlichtingg beschouwden zij als ongewenst 'gewroet' in hun vakbond, 
dee kandidatuur van hun voorzitter voor de Tweede Kamer gold er als 
'burgerlijkee illusiepolitiek'.40 

Hett kostte de RSP de nodige moeite deze groep naar de stembus te 
krijgen.. De arrestatie van partij- én NAs-voorzitter Sneevliet kort voor de 
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1933 kwam voor de RSP dan ook als een 
geschenkk uit de hemel. De arrestatie volgde nadat Sneevliet in een vlammend 
betoogg de in februari 1933 uitgebroken muiterij op De Zeven Provinciën 
hadd vergeleken met de opstand in 1905 op het tsaristische marineschip 
Potjomkin,, die beschouwd werd als opmaat voor de Russische Revolutie.41 

Mett leuzen als 'Kiest Sneevliet van de cel in de Kamer' en 'Maakt Sneevliet 
openbaarr aanklager in het parlement' startte de RSP een grootscheepse 
agitatiecampagne,, die vooral in de grote steden veel opzien baarde. Zo liep 
eenn protestvergadering voor het Amsterdamse gerechtsgebouw uit op een 
stevigee confrontatie met de politie, die daarbij het gebruik van sabels en 
ploertendoderss niet schuwde.42 Met emotionele oproepen en verwijzingen 
naarr de gevangenschap van Domela Nieuwenhuis vijfti g jaar eerder trachtte 
dee RSP de anti-parlementaire NAS-leden te overtuigen dat zij met hun stem 
hunn voorzitter uit zijn gevangenschap konden bevrijden. 'Wie durft op 23 
aprill  thuis te blijven?' kopte het NAS-blad De Arbeid op 19 april 1933.43 De 
actiee had succes: met 48405 stemmen (1,30%) werd Sneevliet in de Tweede 
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Kamerr gekozen. Zijn vrijlating uit het Amsterdamse huis van bewaring op 
299 juli 1933 liep uit op een grootse manifestatie, bijgewoond door meer dan 
duizendd Rsp'ers en NAs'ers, die hun held begroetten met een geestdriftig 
gezongenn Internationale.** 

EenEen onmogelijke fusie 

Dee tevredenheid over de zetelwinst werd in de RSP al spoedig overschaduwd 
doorr de bezorgdheid over de wel zeer kleine en bovendien zeer onbetrouw-
baree machtsbasis waarop de partij steunde. De tijden waren te ernstig, de 
reactionairee krachten te sterk om het eigen lot te zeer te verbinden met 
hethet NAS. Niet alleen was het ledental van het NAS na een korte opleving 
beginn jaren dertig weer sterk afgenomen door haar betrokkenheid bij het 
crisisbeleidd van de overheid dreigde deze vakbond bovendien een groot deel 
vann haar revolutionaire karakter te verliezen.45 Voor de RSP was het kortom 
zaakk om haar aanhang te verbreden. 

Dee meest aangewezen partij voor een mogelijke samenwerking was de in 
19322 na interne conflicten in de SDAP opgerichte Onafhankelijke Socialisti-
schee Partij. Deze vooral door jeugdig activisme en hooggestemde revolutio-
nairee verwachtingen gedreven partij had uiterst teleurstellende verkiezingen 
achterr de rug, waarbij zij geen enkele zetel had gewonnen. Zij leek dus een 
willi gg slachtoffer voor de revolutionair-socialisten. Toen de eigenzinnige 
Jacquess de Kadt en Sal Tas in de zomer van 1934 uit de OSP stapten uit 
onvredeonvrede met de door hen gesignaleerde radicalisering van de partij, leken 

Afb.Afb. 6. Verkiezingsposter RSP 
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dee voornaamste tegenstanders van een mogelijk samengaan verdwenen en 
kondenn de fusiebesprekingen tussen beide partijen gestart worden. Daar-
bijj  moest heel wat onderling wantrouwen worden overwonnen. De meeste 
osp'erss beschouwden de RSP door haar binding met het NAS als represen-
tantenn van de ordinaire 'oude beweging', die zij als sociaal-democratische 
jongelingenn hadden geleerd te wantrouwen. In de RSP overheerste daar-
entegenn twijfel aan de ernst en standvastigheid van dat stel 'romantische 
vrijbuiters'' van de OSP. Hoe taai waren deze revolutionaire padvinders ei-
genlijk?? Haakten zij niet af als de grote slag geslagen moest worden? Dat Piet 
Schmidt,, de voorzitter van de OSP, een fusievergadering afzegde wegens een 
tennisafspraakk deed het ergste vermoeden. De RSP-delegatie kon het op de 
daaropvolgendee vergadering dan ook niet nalaten Schmidt in te wrijven dat 
eenn echte revolutionair-socialist nooit verstek mocht laten gaan en zeker 
niett voor een 'bourgeoissport' als tennis.46 

Naa maanden van dergelijke kleine irritaties en moeizame onderhande-
lingenn over allerlei tactische en ideologische kwesties werd op 2 en 3 maart 
!9355 op een druk bezocht congres de nieuwe fusiepartij onder de naam 
Revolutionair-Socialistischee Arbeiderspartij opgericht. Natuurlijk ging de 
oprichtingg gepaard met hooggespannen verwachtingen. De door Schmidt 
enn Sneevliet geleide fusiepartij beschikte over een professioneel blad, De 
NieuweNieuwe Fakkel, een relatief goed gevulde kas en een vrij groot ledenbe-
standd (ongeveer 3700). Vanaf de eerste dag stond de RSAP echter bol van de 
spanningenn tussen de twee bloedgroepen. Na de voor de partij uitermate 
teleurstellendd verlopen verkiezingen voor de Provinciale Staten (april 1935) 
enn de gemeenteraden (juni 1935) kwam het onvermijdelijke conflict in de 
zomerr van 1935 tot uitbarsting. Onder aanvoering van de oude Franc van 
derr Goes kwam een grote groep osp'ers in opstand tegen de partijleiding, 
diee op haar beurt greep naar het door Stalin gepopulariseerde wapen van 
hethet royement. Na enkele maanden was de RSAP ZO al weer bijna 1400 van 
haarr leden kwijt.47 

Dee directe aanleiding tot het conflict was in wezen een geïmporteerd 
probleemm en had te maken met de vraag met welke Duitse partij de RSAP 
contactt zou moeten onderhouden. Het vraagstuk leidde ertoe dat de RSAP 
spoedigg verzeild was in de slangenkuil van de Duitse emigrantenpolitiek, 
waarr de splitsmanie en de ideologische scherpslijperij door de traumatische 
ondergangg van de Republiek van Weimar een hoge vlucht hadden genomen. 
Dee internationale solidariteit die zowel de RSP als de OSP hoog in het vaandel 
droeg,, zorgde er aldus voor dat de Duitse Trauerarbeit ook binnen de RSAP 

alss een splijtzwam ging werken.48 De dieperliggende oorzaak van het conflict 
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inn de RSAP moet echter vooral gezocht worden in het reeds gememoreerde 
verschill  in achtergrond en stijl tussen de beide bloedgroepen. De osp'ers 
mistenn het ontzag voor de heilige drie-eenheid Lenin, Trotski en Sneevliet 
waaropp de revolutionair-socialistische gemeenschap was gefundeerd. Het 
partijbladd was in de ogen van veel osp'ers na de fusie verworden tot een 
soortt kaderblad waarin, aldus een van hen, 'ellenlange als roggebrood zo 
taaiee artikelen vol van nietszeggende frases' werden opgenomen, vaak ook 
nogg van de hand van voor hen volstrekt onbekende buitenlandse revolutio-
nairen.499 De osp'ers misten bovendien de ervaring en de behendigheid om 
zichh staande te houden tegenover de in machiavellistische machtsspelletjes 
uitermatee bedreven Rsp'ers. Binnen korte tijd had de numeriek zwakkere 
RSPP de touwtjes in de RSAP dan ook volledig in handen genomen. Zelfs oud-
osp-voorzitterr Piet Schmidt was 'na de fusie onder volkomen suggestie van 
Sneevliet'' komen te staan. Deze laatste zou, zo vermoedde de ei, de fusie 
vann meet af aan vooral als een annexatie van een groep naïeve vrijbuiters 
hebbenn beschouwd.50 

Dee ervaring met de revolutionair-socialistische kameraden dreef veel 
osp'erss terug naar de SDAP. Van de meer prominente onafhankelijke so-
cialistenn bleven alleen Piet Schmidt en Stien de Zeeuw achter in de RSAP. 

Wellichtt om hun loyaliteit aan Sneevliet te onderstrepen zouden uitgerekend 
dezee twee in de daaropvolgende maanden het grofste geschut gebruiken te-
genn hun voormalige partijgenoten. Schmidt beschuldigde zijn gedeserteerde 
'soldatenn van de revolutie' van wankelmoedigheid, anarchistisch individu-
alismee en domme arrogantie, terwijl Stien de Zeeuw de breuk aangreep om 
inn De Nieuwe Fakkel uit te varen tegen intellectuelen die de revolutionaire 
bewegingg zouden beschouwen 'als de plaats waar zij hun persoonlijke drang 
naarr sensatie en avonturen kunnen botvieren'. 'Wat voor de arbeiders le-
venszaakk is, is voor hen niet meer dan afleiding en liefhebberij. Daarom zijn 
zee nooit te vertrouwen.'51 

Ookk Schmidt en De Zeeuw zouden echter al spoedig hun hoofd sto-
ten.. In de zomer van 1936 werden beiden geroyeerd vanwege hun oordeel 
overr de Moskouse showprocessen, waarin Stalins tegenstanders ter dood 
off  anderszins werden veroordeeld. Volgens Schmidt en De Zeeuw, die zelf 
advocaatt was, hadden deze brute zuiveringen aangetoond dat de scheids-
lij nn niet langer alleen lag tussen kapitalistische en socialistische regimes, 
maarr ook tussen totalitaire en democratische stelsels. Deze plotse herwaar-
deringg van de democratie was voor de RSAP vooralsnog een brug te ver; 
Schmidtt en De Zeeuw konden hun lidmaatschapskaart inleveren.52 Met het 
verdwijnenn van Schmidt en De Zeeuw had de RSAP als fusiepartij in wezen 



i6o o VRIJJ VISSEN IN HET VONDELPARK 

opgehoudenn te bestaan. Revolutionair sentiment bleek niet hetzelfde als 
revolutionairee politiek. De kloof tussen de sociaal-democratische splinter 
enn de revolutionair-socialistische gemeenschap was op ideologisch, maar 
meerr nog op politiek-cultureel niveau te groot gebleken. 

'De'De R.S.AR houdt stand!' 

Aann de tegenslagen voor de RSAP leek ook na het vertrek van Schmidt en 
Dee Zeeuw geen einde te komen. Teruggeworpen op het NAS als machtsbasis 
kreegg ze bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1937 slechts 0,81 % van de 
stemmenn en verloor daarmee haar enige zetel en ook de in 1935 ingevoerde 
waarborgsom.533 Bovendien stelde de overheid veel in het werk om de 
partijj  het leven zuur te maken: ambtenaren was het verboden lid te zijn 
vann zowel de RSAP als het NAS, demonstraties en vergaderingen werden 
verboden,, de politie hield meermalen invallen in het partijkantoor en tal van 
RSAp'erss werden om soms kleine vergrijpen vervolgd, zoals de belediging 
vann bevriende staatshoofden als Hitler en Mussolini.54 

Eenn tweede tegenstander waarmee de RSAP te kampen had, was de CPH 
(vanaff  1935 afgekort als CPN). Na de vele interne conflicten en zuiverin-
genn in de jaren twintig had de CPH zich in de jaren dertig onder een 
vernieuwdee leiding eensgezind achter de door Stalin gedomineerde Com-
internn geschaard. Nadat deze Comintern aanvankelijk de bestrijding van 
dee sociaal-democratie als 'sociaal-fascisme' en het trotskisme als 'contrare-
volutionairee secte' had verordonneerd, gaf zij de communistische partijen 
inn 1935 opdracht om toenadering te zoeken tot de sociaal-democraten om 
gezamenlijkk het fascisme te kunnen bestrijden. Het negatieve standpunt ten 
aanzienn van het trotskisme bleef gehandhaafd. Vanaf 1935 richtte de CPN al 
haarr gif dan ook op de als trotskistisch beschouwde RSAP. De communisti-
schee partijbladen belasterden de RSAP stelselmatig als een 'bende ongedierte, 
misdadigerss en spionnen' en communistische knokploegen vielen verschil-
lendee malen revolutionair-socialisten aan. In Rotterdam bijvoorbeeld ta-
keldee een cPN-knokploeg de partijsecretaris van de RSAP, Ab Menist, zo 
ernstigg toe dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen.55 

Trotskii  zelf had zich overigens in 1937 ook bij het legertje vijanden van 
dee RSAP gevoegd. Op een internationale conferentie van communistische 
splinterpartijenn (waarvan er in deze jaren vele waren) had hij een vele 
pagina'ss tellend manifest over de 'Hollandse kwestie' laten uitdelen waarin 
hijj  de RSAP 'sectarisme' en 'opportunisme' verweet.56 De definitieve breuk 
tussenn Trotski en Sneevliet leidde tot het vertrek van een kleine groep 
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trotskistenn uit de RSAP, die vervolgens de Groep van Bolsjewiki-Leninisten 
(GBL)) oprichtte-57 Het beeld dat de ei in zijn jaaroverzicht over 1938 van de 
RSAPP schetste, was dan ook uitermate somber: internationaal en nationaal 
wass de partij volstrekt geïsoleerd, financieel was zij bankroet, haar ledental 
wass sterk gedaald en ook haar invloed binnen het NAS was tanende.58 

Dee meeste partijen zouden na een dergelijke reeks tegenslagen waar-
schijnlijkk het loodje gelegd hebben. Zo niet de 'taaie rakkers' van de RSAP. 

Dee partij was dan wel klein, de slagen die haar troffen hard en de ontberingen 
groot,, uiteindelijk hadden de revolutionair-socialisten, zo hield Sneevliet 
zijnn kameraden voor, 'een wapen dat treffen zal, dat hard, onfeilbaar en 
meedogenloosmeedogenloos is: de ontwikkeling der historie'.59 De kleine groep 'levens-
langdurendee oproermakers en colporteurs' van de RSAP hadden volgens 
hemm de historische taak om deze ontwikkeling te versnellen. De grootte van 
dee groep deed er niet toe, zolang zij maar vastberaden en standvastig was: 
'toewijding'' was nodig, 'steeds sterkere toewijding, trouw, steeds hechtere 
trouw,, ijver, steeds gloeiendere ijver, activiteit, steeds rijkere activiteit'.60 Alle 
opofferingenn en ontberingen waren in die zin ook nodig geweest om het kaf 
vann het koren te kunnen scheiden, om de waarlijk toegewijde revolutionai-
renn van 'anarchisten', 'zoetwateradmiraals' en 'inkthelden' als Schmidt en 
Dee Zeeuw te onderscheiden. Wie na alle ellende was overgebleven, zo bena-
druktee de partij keer op keer, behoorde tot de 'kern van onverwoestbaren, 
onverteerbarenn en onbreekbaren' waaruit de leiders van de revolutie werden 
geboren.611 Revolutionaire politiek was niet alleen een zaak van ideologie en 
tactiek,, maar toch vooral ook van karakter. 

Beterr dan welke partij ook leek de RSAP te zijn voorbereid op de komst 
vann de Duitse bezetter. Al voor de oorlog had de partij zich bekwaamd in de 
politiekee activiteiten die tijdens de Tweede Wereldoorlog van doorslagge-
vendd belang werden. Niet alleen hadden de revolutionair-socialisten zich in 
dee laatste jaren voor de oorlog voornamelijk gericht op het verspreiden van 
schotschriftenn en clandestiene krantjes, in Rotterdam hield de partij bo-
vendienn korte tijd het illegale radiostation Rode Omroep draaiende, mede 
omdatt men verwachtte 'dat men zich op dat moeilijke terrein wat moet 
gaann oefenen'.62 Kort na de inval van de Duitse strijdkrachten werden het 
NASS en de RSAP ontbonden. 

Dee harde kern van de RSAP vormde een kleine, illegale organisatie on-
derr de naam Marx-Lenin-Luxemburg-Front. De vooral in de grote steden 
actievee cellen van het MLL-Front trachtten voornamelijk door verspreiding 
vann hun bulletin de Nederlandse arbeiders ervan te overtuigen dat zij zowel 
vann de fascistische bezetter als van de imperialistische geallieerden weinig 
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tee verwachten hadden. Alleen een 'derde front' van klassebewuste prole-
tariess kon redding brengen.63 Eind februari/begin maart 1942 arresteerde 
dee Duitse Sicherheitsdienst vrijwel de gehele leiding van het Mix-front, 
inclusieff  Sneevliet. Samen met zes kameraden werd Hollands beroepsrevo-
lutionairr par excellence op de Leusderheide gefusilleerd. Een uur voor hun 
doodd hadden zij nog broederlijk aaneengeschouderd voor de laatste maal 
DeDe Internationale gezongen.64 

Zonderr Sneevliets dwingende leiding viel het Mix-Front uiteen in twee 
nogg kleinere groepjes, het Comité van Revolutionaire Marxisten en de 
Communistenbondd Spartacus, die zich beide oriënteerden op bestaande 
linksee ideologieën als het trotskisme en het radencommunisme.65 Het il-
lustreertt de betekenis van Sneevliet binnen de revolutionair-socialistische 
gemeenschap.. Toch is het de vraag of de RSAP zonder de tussenkomst van de 
Tweedee Wereldoorlog en het overlijden van haar voorman wel was blijven 
bestaan.. Al voor de oorlog was haar machtsbasis, het NAS, langzaam aan het 
wegzakken.. Het door deze vakbond gepropageerde syndicalisme vormde in 
dee moderne overlegcultuur steeds meer een anachronisme, waarin nieuwe 
generatiess arbeiders zich nog nauwelijks konden vinden. Na de oorlog be-
stondd er dan ook weinig animo voor een heroprichting van het NAS. Onder 
indrukk van het daadkrachtiger verzet van de CPN en meer in het algemeen 
vann de oorlogsinspanningen van de Sovjet-Unie sloten de restanten van de 
eenss zo trotse vakbond zich nu grotendeels aan bij de nieuw opgerichte, 
opp de CPN georiënteerde Eenheidsvakcentrale (EVC). Het belangrijkste po-
litiekee jachtveld voor onafhankelijk van de CPN opererende communisten 
leekk daarmee gesloten. 

Hoee groot was nu het gevaar dat van links-revolutionaire partijen als de 
RSAPP en de CPH in het interbellum uitging? In electoraal opzicht haalden de 
revolutionair-linksee groeperingen alleen bij de Tweede-Kamerverkiezingen 
vann 1933 gezamenlijk meer dan 5 % van de stemmen, dat wil zeggen als men 
hett stemmental van de OSP (0,7%) meerekent.66 Het voortduren van de 
economischee crisis na 1933 leidde echter niet tot een verdere radicalisering 
vann de Nederlandse arbeidersklasse. Ondanks alle koortsachtige activiteiten 
vann RSAP en CPH overheerste bij de arbeiders, zoals de ei constateerde, 'een 
zekeree moedeloze gelatenheid, berusting, aanvaarding van het noodlot'. Dit 
goldd niet voor de gezeten burgerij en de middenstand, zo merkte de ei 
inn hetzelfde verslag op. Daar had de economische crisis juist een 'neiging 
tott verzet' en een 'uiting van feilen critiek op de Regeering' uitgelokt.67 

Dee grootste bedreiging in deze periode kwam dan ook niet langer slechts 
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vann extreem-links, maar misschien nog wel meer van extreem-rechts, en 
meerr in het bijzonder van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). In 
tegenstellingg tot het communisme, dat alleen in de verre Sovjet-Unie een 
steunpuntt had, kon deze nieuwe beweging zich profileren als de Nederlandse 
variantt van de in de ogen van velen succesvolle fascistische en nationaal-
socialistischee experimenten in het geografisch en cultureel zo veel nabijer 
gelegenn Italië en Duitsland. Bovendien was de ideologie van deze beweging 
voorall  in de beginjaren nog zo vaag en hybride dat zij met haar hameren op 
nationalee eenheid, ordeherstel, sterk leiderschap en corporatieve ordening 
voorr velen de spijker op de kop leek te slaan. Kon het communisme, 
zoalss Kossmann schreef, binnen de 'nationale gemeenschap als geïsoleerde 
afwijking'' worden beschouwd, het fascisme daarentegen was 'juist daarom 
zoo gevaarlijk voor de oude partijen omdat het, vormloos en stelselloos, 
zichh ergens ophield langs de vage grens van wat nog als een nationale 
vernieuwingsbewegingg kon worden beschouwd'.68 

HetHet nationaal-socialistisch offensief 
DeDe Nationaal-Socialistische Beweging 1931-1940 

Opp 14 december 1931 - dezelfde dag waarop de Indiase onafhankelijkheids-
strijderr Mahatma Gandhi in Rome arriveerde voor een bezoek aan Benito 
Mussolinii  - werd in een pand aan het Domplein te Utrecht de Nationaal-
Socialistischee Beweging opgericht. Het voornaamste doel van deze beweging 
wass de nationale eenheid te herstellen op de wijze zoals Mussolini dat in 
Italiëë had gedaan. Aanwezig waren twaalf personen, onder wie de water-
staatsingenieurr Anton Mussert en de ambtenaar Kees van Geelkerken. Geen 
enkelee grote landelijke krant vond de geboorte van wéér een nieuwe partij 
eenn bericht waard. 

Watt begon als het zoveelste nieuwe partijtje, groeide binnen twee jaar 
tijdd uit tot de grootste nieuwe politieke beweging sinds de invoering van 
hett algemeen kiesrecht. Eind 1933 had de partij de grens van 20000 leden 
gepasseerdd en de groei zou in de daaropvolgende jaren doorzetten. Tot 1940 
zoudenn bijna 100 000 Nederlanders korte of langere tijd lid van de partij zijn 
geweest.699 Spectaculair was ook haar electorale debuut bij de Provinciale-
Statenverkiezingenn van 1935. De NSB behaalde 7,94% van de stemmen, een 
percentagee dat tegenwoordig wellicht weinig indrukwekkend lijkt , maar dat 
inn het aan weinig schokken gewende Nederlandse politieke landschap van 
voorr de Tweede Wereldoorlog als een aardverschuiving aankwam. De partij 
wistt het succes echter niet te continueren: bij de Tweede-Kamerverkiezingen 
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vann 1937 kreeg zij slechts vier zetels. De 4,2% van de stemmen die de NSB 
haalde,, was overigens nog wel het hoogste percentage dat een nieuwe partij 
sindss 1918 achter zich had gekregen. 

Dee opkomst en het uiteindelijke verval van de NSB in het Nederland 
vann de jaren dertig zijn al vele malen onderwerp van studie geweest.70 Deze 
enormee belangstelling valt grotendeels te verklaren vanuit de gebeurtenis-
senn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het fundament van de na de bevrijding 
gevondenn nationale eenheid zou mede worden gebaseerd op de afwijzing 
vann alles waar de NSB voor stond: zij was de belichaming van het 'fout* 
binnenn het sterke 'goed-foutdenken'. Ruim zeventig jaar na de oprichting 
vann de partij geldt de term 'NSB'er' nog steeds als synoniem voor verrader 
enn ondervinden veel kinderen en zelfs kleinkinderen van Musserts volge-
lingenn schade van de foute keuze van hun (groot)ouders.71 Tegelijk geldt de 
misluktee aanval van de NSB op het bestel in de jaren dertig in veel studies 
alss een soort kroongetuige voor de stabiliteit van het politieke systeem zoals 
datdat in het interbellum bestond. De 'acht procent' van 1935 is vanuit dit 
perspectieff  tegelijk het maximum dat de NSB aan 'geestelijk ontredderde' en 
'rancuneuze'' Nederlanders had kunnen verzamelen. De rest van het land 
zatt immers opgeborgen in de verschillende zuilen, trouw aan de leiders en 
immuunn voor een als on-Nederlands beschouwde ideologie en stijl. 

Doorr het stramien van 'goed en fout' en de aandacht voor én door-
werkingg van de verzuiling in de geschiedschrijving is de NSB zo lange tijd 
alss een betrekkelijk geïsoleerd fenomeen in de Nederlandse geschiedenis 
beschreven.. Illustratief hiervoor is ook de onevenredig grote aandacht die 
iss besteed aan allerlei efemere fascistische partijtjes en blaadjes uit de jaren 
twintig,, die als voorlopers van de NSB worden beschouwd. De aandacht 
wordtt met die benadering voornamelijk gevestigd op wat A.A. de Jonge 
dee 'grote crisis der democratie' noemde - ofwel het in twijfel stellen van 
dee ideologische grondslagen van de democratie - zonder dat de in veel 
brederee kring levende onvrede met en onzekerheid over het functioneren 
vann de democratie, door dezelfde auteur 'de kleine crisis der democratie' 
genoemd,, in de ontstaansgeschiedenis worden betrokken. Zo is de NSB als 
productt van een marginale onderstroom ook in de geschiedschrijving ver 
buitenn de natie gehouden. Als verklaring voor de 'acht procent*  van 1935 is 
dezee benadering nauwelijks bevredigend te noemen. 

Doorr de opzet van dit onderzoek zal de partijgeschiedenis van de NSB 
slechtss in beperkte mate aandacht krijgen. In tegenstelling tot de tot dus-
verr verschenen studies over de NSB wordt deze beweging in dit onderzoek 
beschouwdd als een van de nieuwe partijen die in het interbellum op het 
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toneell  verschenen. De opkomst, het relatieve succes en het daaropvolgende 
vervall  kunnen zo duidelijker in perspectief worden geplaatst. Allereerst 
zall  stil worden gestaan bij de onvrede met de nieuwe massademocratie 
inn de jaren twintig en begin jaren dertig en de plaats van de eerste fas-
cistischee groepjes daarbinnen. Vervolgens wordt de opkomst van de NSB 
beschreven,, waarbij de aandacht voornamelijk gericht zal zijn op de stijl 
enn methode die Mussert en de zijnen hanteerden. Juist op dit punt wist 
dee NSB zich immers het meest te profileren. Ten slotte zullen de bestrijding 
vann de partij, haar radicalisering en haar daaropvolgende isolement worden 
behandeld. . 

Fascisten,Fascisten, conservatieven en de crisis der democratie 

Hett is niet eenvoudig om een oorsprong van de NSB aan te wijzen. In 
dee eerste plaats kenmerkt de geschiedenis van de NSB van voor 1940 zich 
doorr sterke veranderingen, zowel in ideologisch opzicht als in ledental. De 
vraagg welke de voornaamste bronnen van de NSB zijn geweest, hangt dan 
ookk nauw samen met de vraag of we het over de vroege dan wel de late 
NSBB hebben. In de tweede plaats is er vanaf het begin - ook binnen de 
NSBB - sprake van verwarring omtrent begrippen als fascisme en nationaal-
socialisme.. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk of het hier gaat om 
tweee afzonderlijke fenomenen, die door de loop van de geschiedenis aan 
elkaarr zijn verbonden, of dat er, zoals onder anderen Ernst Nolte heeft 
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beweerd,, sprake is van twee verwante verschijnselen, waarbij het nationaal-
socialismee als onvermijdelijke radicalisering van het fascisme moet worden 
beschouwd.72 2 

Enn al vindt men een uitweg uit deze fenomenologische verwarring, 
dann nog blijf t het de vraag in hoeverre de NSB vooral als onderdeel van 
ditt internationale verschijnsel moet worden beschouwd, dan wel als een 
specifiekk Nederlands verschijnsel dat zich hulde in het kostuum van deze 
internationalee beweging. 

Legtt men de nadruk op de NSB als onderdeel van het internationale 
fascisme,, dan zal de aandacht vooral worden gericht op de eerste personen 
diee zich in de jaren twintig nadrukkelijk presenteerden als de Nederlandse 
fascisten.. We komen dan terecht in een schimmige wereld van obscure 
blaadjess en conspiratieve genootschappen, met allerlei kleurrijke figuren 
alss de kunstenaar Erich Wichman, de parapsycholoog K.H.E. de Jong, de 
priester-fascistt Wouter Lutkie en de chicaneuze playboy Alfred Haighton. 
Hett was een wereld waarin vooral heel veel onderling werd geruzied met 
eenn enorme versplintering aan blaadjes en verbonden als gevolg.73 Nu-
meriekk stelden geen van deze fascistische groepen iets voor: het grootste 
fascistischee verbond, het Verbond van Actualisten, haalde bij de Tweede-
Kamerverkiezingenn van 1925 nog geen 0,1% van de stemmen. 

Dee betekenis van deze kleine geïsoleerde bewegingen moet dan ook 
voorall  worden gezocht in het feit dat zij als eerste in Nederland experi-
menteerdenn met uit Italië overgenomen strijdmethodes als het dragen van 
uniformen,, het gebruik van specifiek fascistische symbolen en vlaggen en 
hett provocerend uitdagen van tegenstanders, met name socialisten en com-
munisten.. Als zodanig namen zij halverwege de jaren twintig de status over 
vann de anarchisten als voornaamste provocateurs van het nieuwe bestel. 
Ookk onder degenen die Mussolini om zijn daadkracht bewonderden - uit 
eenn enquête van het Algemeen Handelsblad uit 1927 kwam naar voren dat 
dee lezers hem na Thomas Edison als de grootste man van zijn tijd beschou-
wen744 - bestond overigens veel reserve tegenover de straatvechtersstijl van 
dee Nederlandse fascisten. De fusie van het Verbond van Actualisten met het 
Vaderlandschh Verbond liep, zoals we reeds hebben gezien, dan ook vooral 
stukk op de weigering van de deftige burgerheren van het Vaderlandsch 
Verbondd zich aan te passen aan de fascistische stijlvoorschriften. 

Dee continuïteit tussen dit vroege fascisme en de NSB betrof dus voor-
namelijkk de overname van strijdmiddelen als het dragen van uniform, het 
vlagvertoonn en het op straat uitdagen van tegenstanders. De NSB heeft deze 
methodenn echter wel sterk gekuist om ze zo acceptabel te maken voor een 
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groterr publiek. Vooral in haar beginjaren probeerde de NSB zich immers 
juistt te profileren als een partij waarin een gematigd fascisme samenging 
mett oer-Hollandse burgerlijke waarden als fatsoen, ordelievendheid en ze-
delijkheid.. De wildebrassen uit de vroege fascistische beweging hield de 
NSBB dan ook zoveel mogelijk op afstand. Samenwerking met andere fascis-
tischetische en nationaal-socialistische partijtjes wees zij steeds hooghartig van 
dee hand. Van de leidende personen in de vroege NSB waren enkelen, zoals 
Vann Geelkerken en George Kettmann jr, reeds actief geweest in deze vroege 
fascistischee beweging, maar geen van hen had daar een prominente rol ver-
vuld.755 De NSB kan daarom slechts in beperkte mate als een voortzetting van 
ditt oude fascisme worden beschouwd. De nadruk op deze vroege fascistische 
bewegingenn in de voorgeschiedenis van de NSB is derhalve eenzijdig. 

Eenn benadering waarin de NSB wordt gezien als product van specifiek 
Nederlandsee frustraties over het functioneren van de democratie en het 
ontbrekenn van een homogene nationale cultuur, dreigt al snel in het om-
gekeerdee te vervallen. Wie met een dergelijke groothoeklens naar fascisme 
zoekt,, zal het op vele plaatsen vinden. Het beeld wordt daarbij bovendien 
nogg eens sterk vervormd aangezien de term fascisme een krachtig wapen 
wass in de bestrijding van politieke tegenstanders uit heden of verleden. Zo 
zagg de SDAP-voorman Troelstra in zijn memoires bijvoorbeeld het optreden 
vann het vrij-liberale kamerlid Boudewijn Nierstrasz, die in 1916 in een toe-
spraakk het functioneren en de representativiteit van de Tweede Kamer ter 
discussiee stelde, als een vorm van fascisme.76 De VDB-Ieider H.P. Marchant 
beschouwdee op zijn beurt zowel de Economische Bond als de Actie tegen 
dee Aanhangige Grondwetsherziening achteraf als een belangrijke voorloper 
vann de NSB.77 

Daarentegenn zou de NSB zelf zich beijveren om de diepe wortels van het 
Nederlandsee fascisme bloot te leggen. Zo stak zij zelfs nationale helden als 
Willemm van Oranje en Groen van Prinsterer postuum in fascistisch uni-
form.788 Hoe reëel deze valkuilen ook mogen zijn, zeker als we het optreden 
vann de NSB en haar relatieve succes in de beginjaren willen begrijpen, is het 
onmogelijkk niet nader in te gaan op de in brede kringen aanwezige twijfel 
overr de democratie en de onvrede met de nationale identiteit. De NSB moet 
daarbijj  niet worden voorgesteld als hét product maar als een product van 
dezee specifieke frustraties. 

Dee kritiek op het functioneren van de democratie en die op het vermeende 
gebrekk aan nationaal bewustzijn behoorden al sinds jaar en dag tot de be-
langrijkstee thema's binnen het politieke debat. Tussen de beide kwalen werd 



168 8 VRI JJ VISSEN I N HET VONDELPAR K 

vann meet af aan ook een verband verondersteld. Reeds in de negentiende 
eeuww vreesde de liberale bovenlaag dat de democratisering een homogene 
nationalee identiteit in gevaar bracht. Het 'volk achter de kiezers' bleek im-
merss gevoeliger voor de op levensbeschouwelijke identiteit gebaseerde en 
daaromm onderling verschillende natieconcepten van katholieken, protes-
tantenn en socialisten dan voor het tamelijk abstracte nationalisme van de 
liberalen.. Om de democratisering in goede banen te leiden probeerden de 
liberalenn dan ook op allerlei manieren een nationaal gemeenschapsgevoel te 
cultiveren.. Het succes bleef beperkt: de liberalen waren daarvoor onderling 
tee verdeeld, te elitair en vooral ook te laat. Het integrale nationale gemeen-
schapsgevoell  dat zij wensten, was zo in de jaren twintig geworden tot niet 
meerr dan een van de verschillende nationale concepten.79 

Juistt omdat het de pretentie had de gehele natie te vertegenwoordigen, 
wass dit liberaal gekleurde nationalisme in de jaren twintig ongetwijfeld 
ookk het meest gefrustreerde type nationalisme. Daarbij kwam dat liberalen 
zichh in deze periode algemeen in het defensief zagen gedrongen: niet al-
leenn waren zij van hun macht beroofd en electoraal gekortwiekt, zij werden 
ookk nog eens geconfronteerd met een politieke stijl en organisatiewijze die 
haakss stonden op de liberale normen. De roep om nationale eenheid en 
omm een andere vorm van politiek klonk dan ook nergens met zo'n grote 
regelmaatt en zo'n grote felheid als juist in het liberale kamp. Vooral de 
meestt in het nauw gedreven conservatief-liberalen namen hierin het voor-
touw.. Buiten het liberale kamp vonden deze oproepen vooral weerklank in 
meerr deftige orthodox-protestantse kringen en dan met name in de CHU. 
Niett alleen deelden veel conservatieve CHu'ers de liberale onvrede met de 
nieuwee massademocratie, ook bestond hier een relatief pretentieus 'groot-
protestants'' natieconcept. Halverwege de jaren twintig vonden enkele toon-
aangevendee conservatief-liberalen en christelijk-historischen elkaar in de 
Nationalee Unie, een studiegroep die door middel van 'staatkundige advie-
zen'' de weg wilde banen voor een nieuwe homogene nationale cultuur, 
gebaseerdd op conservatief-liberalisme, (Nederlands Hervormd) protestan-
tismee en een sterk monarchaal gezag. Het belangrijkste wapenfeit van de 
Nationalee Unie zou bestaan uit haar bijdragen aan de mede door de jonge e 
ingenieurr Anton Mussert in 1926 opgezette lobby tegen een ontwerp-verdrag 
mett België over het beheer van de Scheldewateren.80 

Kann dit gefrustreerde nationalisme nog voornamelijk worden gevonden 
inn de liberale en in mindere mate in de christelijk-historische kringen, de 
kritiekk op het functioneren van de democratie kwam in iedere politieke 
familiee voor. Kritiekpunten waren ondere andere de moeizame coalitie-
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vorming,, de enorme versplintering aan partijen, de trage besluitvorming in 
hett parlement en de toegenomen centralisering en professionalisering van 
partijorganisaties.. In de jaren twintig werd deze kritiek zo sterk dat A.A. 
dee Jonge, zoals hierboven vermeld, daartoe de term 'de kleine crisis der 
democratie'' heeft gemunt.81 Bij gebruik van het onderscheid tussen 'kleine' 
enn 'grote' crisis der democratie is echter voorzichtigheid geboden. Een te 
rigidee toepassing van dit onderscheid kan het zicht ontnemen op de vele 
overgangenn die tussen beide vormen van crisis bestonden. Er was een grote 
grijzee zone waarin giftige kritiek op het functioneren van de democratie sa-
mengingg met een halfslachtige aanvaarding van de democratie als principe. 
Hett is bovendien ook niet eenvoudig om precies aan te geven wie nu wél 
diee ideologische grondslagen van de democratie volmondig accepteerde. Zo 
stondenn de beginselen van de orthodox-protestantse partijen als de CHU, de 
ARPP en zeker de SGP en HGS op gespannen voet met, of in het geval van de 
laatstee twee zelfs haaks op het principe van volkssoevereiniteit. Alleen God 
konn volgens hen immers als soeverein worden beschouwd. Zuiver theore-
tischh accepteerde eigenlijk geen van deze partijen het algemeen kiesrecht 
zoalss dat in 1917 was ingevoerd. 

Bijj  de conservatief-liberale Vrijheidsbond en partijen als de Liberale Par-
tijj  en de Economische Bond was het probleem omgekeerd: men accepteerde 
theoretischh het algemeen kiesrecht, maar hoopte het tegelijk in de praktijk 
zoveell  mogelijk onschadelijk te maken, onder meer door versterking van 
dee Eerste Kamer of de invoering van een ander kiesstelsel. Dergelijke ideeën 
kondenn op de instemming rekenen van een deel van de katholieke elite 
binnenn de RKSP en de kortstondige Nieuwe Katholieke Partij (NKP). Het 
meestt populaire alternatief voor de democratie van 1917 was in deze krin-
genn echter het corporatisme. Binnen de SDAP ten slotte bleef tot ver in de 
jarenn dertig spanning bestaan tussen revolutionair marxistische opvattin-
genn en een reformistische praktijk. Zo bezien ondersteunde eigenlijk alleen 
dee links-liberale VDB, de kleinste van de grote partijen, zowel in theorie als 
inn de praktijk de parlementaire democratie op de wijze zoals die in 1917 was 
ingevoerd.82 2 

Nuu bleek in eerdere hoofdstukken reeds dat de grote partijen de soep 
vann de beginselen meestal niet zo heet aten als die werd opgediend. Politiek 
wass voor hen immers ook 'de kunst van het bereikbare*  waarvoor een zeker 
pragmatismee onontbeerlijk was. Het is dan ook dit pragmatisme dat als ver-
klaringg moet worden gezien voor het feit dat de partijen het democratische 
stelsell  van 1917 hadden geaccepteerd en ook bereid waren het te verdedigen 
tegenn aanvallen. Niet alleen ontbrak het aan consensus over een alternatief, 
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bovendienn zagen confessionelen en socialisten in de democratie een middel 
omm de emancipatie te bespoedigen, terwijl de liberalen in haar een garantie 
hooptenn te vinden om niet geheel ondergesneeuwd te raken.83 Vanuit dit 
perspectieff  bekeken steunde de democratie van 1917 dan ook niet zozeer op 
eenn diepgeworteld democratisch besef, maar veeleer op pragmatische over-
wegingenn als eigenbelang en angst voor het alternatief van de anderen. De 
overgangg van een louter bekritiseren van het functioneren naar het algeheel 
verwerpenn van de democratie hing zo grotendeels samen met de vraag in 
hoeverr men de eigen belangen nog door haar beschermd zag en in hoever 
ookk het democratisch stelsel bescherming bood tegen de gevreesde alter-
natievenn (en dan natuurlijk met name het socialisme). Meende men dat de 
kostenn van het pragmatisch aanvaarden niet meer opwogen tegen de baten 
vann een voortschrijdende emancipatie of de bescherming van de machts-
posities,, dan kon men zonder al te grote ideologische bokkensprongen de 
democratiee van 1917 in haar geheel verwerpen. 

Hett is daarbij moeilijk precies aan te geven voor wie en op welk moment 
dezee balans negatief uitviel, zoals het ook speculeren is over de exacte mo-
tievenn hierachter. Economische tegenslag, gevoelens van onderwaardering 
binnenn het nieuwe bestel en frustraties over statusverlies zullen evenzeer 
eenn rol hebben gespeeld als een hang naar ideologische zuiverheid of een 
verlangenn naar een meer offensief idealisme. Belangrijk is dat het in de 
jarenn twintig ontbrak aan een organisatie die zowel naar vorm als naar 
inhoudd een aanlokkelijk alternatief wist te bieden voor de pragmatische 
aanvaardingg van de democratie. In de jaren dertig leek er op dit vlak aan-
vankelijkk weinig veranderd. Nochtans was het gesternte voor een nieuwe 
bewegingg onmiskenbaar gunstiger geworden. In 1929 was een economische 
crisiss uitgebroken, waarvan de invloed op de sociale verhoudingen, de po-
litiekk en cultuur nauwelijks onderschat kan worden. Angst, onzekerheid 
enn woede overheersten, ook of misschien wel juist onder hen die relatief 
minderr getroffen waren door de economische nood. 

Bovendienn had de confessionele coalitie iedere glans verloren. Zij was 
tussenn 1929 en 1933 extraparlementair en werd voor de derde keer geleid 
doorr de eerder beminnelijke dan daadkrachtige Ruys de Beerenbrouck. Ver-
schillendee malen vond zij een kamermeerderheid tegenover zich, waarbij 
opvallendd genoeg de katholieke en socialistische fracties elkaar herhaalde-
lij kk steun boden.84 Ten slotte speelde mee dat de kleine partijen van de jaren 
twintigg onmiskenbaar op hun retour waren. Conservatief-liberale dissiden-
tenn waren na de ondergang van het Vaderlandsch Verbond en de Liberale 
Partijj  weer aangewezen op de Vrijheidsbond; zowel de Plattelandersbond 
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alss de middenstandspartijtjes werden vanwege hun ordinaire stijl en gebrek 
aann eigen beginselen niet serieus genomen en waren begin jaren dertig 
bovendienn intern sterk verdeeld. De fascistische groepjes werden eveneens 
geteisterdd door interne conflicten en zowel de HGS als de SGP bevond zich 
inn een volledig isolement. 

Dee tijd leek velen dan ook rijp voor een nieuwe, 'waarlijk nationale' 
groeperingg die korte metten zou maken met een politiek systeem dat niet 
bijj  machte bleek de economische crisis te boven te komen. Niet alleen in 
dee verschillende fascistische bewegingen, maar ook onder jonge katholieke 
intellectuelenn en zeker ook in de kringen van middenstands- en boeren-
partijenn zou in de periode 1930-1933 herhaaldelijk worden opgeroepen tot 
eenn nieuwe nationale beweging. Het waren in deze jaren echter vooral 
conservatief-liberalee en christelijk-historische notabelen en intellectuelen 
die,, gedreven door een mengeling van hoop op een nieuwe conservatief-
nationalistischee ommekeer en angst voor een rooms-rood samengaan, po-
gingenn deden om iets nieuws van de grond te krijgen. Allerlei nationale 
verenigingenn en bonden werden opgericht om dit 'nieuwe iets' voor te 
bereiden:: een Nationale Bond tegen de Revolutie, een Vereeniging van 
Nederlandschee Staatsburgers, een Comité voor Nationale Samenwerking, 
eenn Nationaal Verbond Godsdienst, Gezin, Gezag, terwijl ook de Natio-
nalee Unie nieuw leven werd ingeblazen.85 Voor allen stond vast dat de 
nieuwee groepering moest zijn gericht op de vestiging van een nieuw poli-
tiekk bestel dat werd gedragen door een meer uniforme nationale cultuur, 
waarinn de volksinvloed zou zijn teruggedrongen en waarin het gezag werd 
belichaamdd door de monarchie en een sterke regering onder leiding van 
eenn daadkrachtig leider. Minder duidelijk was wie die sterke leider moest 
zijn.. Allerlei namen zoemden rond: van de antirevolutionaire krachtmens 
Colijnn tot oud-Volkenbond-commissaris A.R. Zimmerman en van Shell-
voormann sir Henri Deterding tot de inmiddels bejaarde 'man van de daad' 
Willemm Treub.86 De voornaamste splijtzwam vormde echter de vraag welke 
vormm deze nieuwe groepering moest krijgen. Moest zij een klein elitair 
genootschapp blijven dat achter de schermen zijn invloed op koningshuis 
enn maatschappelijke elite aanwendde om zo het bestel te ondergraven of 
diendee zij de vorm aan te nemen van een georganiseerde beweging die in 
dee openbaarheid de massa achter zich probeerde te krijgen? 

Hoee moeilijk die keuze was, bleek onder meer uit het merkwaardige 
gedraaii  van de Nationale Unie. Onder leiding van de Utrechtse hoogle-
raarr koloniale geschiedenis en CHU-Ud Frederik Carel Gerretson knoopte 
dee studieclub banden aan met de voornaamste fascistische beweging van 
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datt moment, de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond (ANFB) onder 
leidingg van de Amsterdamse marktkoopman Jan Baars. Gerretson hoopte 
viaa Baars 'de massa' te bereiken. Op het moment dat die massa bij de 
Tweede-Kamerverkiezingenn van 1933 naar de stembus werd geroepen, bleek 
dee Nationale Unie echter niet bereid deze ordinaire marktventer in het 
openbaarr te steunen. De Nationale Unie gaf haar leden het advies op ARP-
voormann Colijn te stemmen, in de hoop dat deze een 'Koninklijk Kabinet' 
zouu vormen 'desnoods over het hoofd van het parlement heen'.87 Nadat 
bleekk dat Colijn na de verkiezingen aanstuurde op een gewoon kabinet (zij 
hett ditmaal ook met de liberalen), besloot de Nationale Unie alsnog met 
dee ANFB in zee te gaan. De door hen gevormde Corporatieve Concentratie 
liepp echter uit op een fiasco. Net als eerder in het Vaderlandsch Verbond 
bleekk ook in deze organisatie dat het elitaire en intellectualistische indivi-
dualismee van de conservatieve notabelen moeilijk te verenigen was met de 
activistischee straatvechtersstijl van de fascistische kameraden. 

Tekenendd voor het halfslachtige dralen in nationaal-conservatieve kring 
warenn eveneens de lotgevallen van een groep onder leiding van Horace van 
Gyblandd Oosterhoff, net als Gerretson afkomstig uit de CHU en ook werk-
zaamm als indoloog aan de Rijksuniversiteit Utrecht.88 Aanvankelijk ging Van 
Gyblandd Oosterhoffs voorkeur uit naar een meer besloten genootschap dat 
achterr de schermen zijn invloed moest doen gelden. In zijn zoektocht naar 
werkelijkk invloedrijke conservatieve politici ving Van Gybland Oosterhoff 
echterr zo vaak bot dat hij in opperste wanhoop besloot tot oprichting van 
eenn gewone politieke organisatie, waarin nationalistische bonden en par-
tijlozee eminente personen onderdak moesten vinden. Tot hen behoorden 
naarr zijn smaak niet de fascisten, die hem vooralsnog vooral te ordinair 
warenn om zich waarlijk nationaal te mogen noemen, maar wel boerenver-
tegenwoordigerss als Jan Smid, oprichter van Landbouw en Maatschappij, en 
eenn middenstandspoliticus als Henri ter Hall. Jongeren blonken voorlopig 
uitt door afwezigheid. Toen deze nieuwe organisatie als Verbond voor Na-
tionaall  Herstel besloot om onder leiding van de tachtig jaar oude generaal 
C.J.. Snijders deel te nemen aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 1933, zag 
Vann Gybland Oosterhoff echter weer een groot deel van de aanhang ver-
trekken.. Met de ervaringen van het Vaderlandsch Verbond en de Liberale 
Partijj  in het achterhoofd pasten veel deftige notabelen ervoor zich in de 
openbaarheidd van de verkiezingsstrijd aan de schandpaal te laten nagelen.89 

Dee zoektocht naar een nationaal conservatief front tegen de democratie 
hadd begin 1933 kortom slechts tot een verdere versplintering van het politieke 
landschapp geleid. Eind 1932 verzuchtte de fascistische Wouter Lutkie al dat 
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hett 'spel' veel op een klucht was gaan lijken: 'eerst gaan ze met tienen 
allemaall  afzonderlijke organisaties oprichten en nu beginnen ze met tienen 
pogingenn tot samenwerking en eenheid.'90 

Zowell  de fascistische groepjes als de elitaire genootschappen bleken 
internn te zwak georganiseerd, te vaag in hun doelstellingen en te zeer ge-
domineerdd door eigenzinnige persoonlijkheden om een vuist te kunnen 
maken.. Pogingen tot samenwerking hepen bovendien stuk op de sterke 
verschillenn in sociaal-culturele achtergrond en op de uiteenlopende visies 
opp de te gebruiken methodes en stijl. Het was zoals de conservatieve intel-
lectueell  en bestuurslid van de Nationale Unie J.A. Eigeman in 1932 schreef: 
'Hett gist, het leeft, maar de stuwende vormkracht die een beweging moet 
dragen,, weet zich nog niet te openbaren.'91 

Inn 1933 echter zou dit alles veranderen. Aan het eind van dat jaar had 
vrijwell  niemand het nog over Van Gybland Oosterhoff en Snijders met 
hunn Verbond voor Nationaal Herstel of over Gerretson en Baars met hun 
Corporatievee Concentratie. De hoop op een nieuw, waarlijk nationaal 
voelendd Nederland zagen velen nu vooral belichaamd door Mussert met 
zijnn Nationaal-Socialistische Beweging. 

HetHet jaar van de NSB 

Hett jaar 1933 was ongetwijfeld het meest roerige jaar sinds 1918. Het was 
eenn jaar waarin net als toen de grote politieke gebeurtenissen buiten het 
Binnenhoff  plaatsvonden. Er was een muiterij op het marineschip De Zeven 
Provinciën,, er waren wilde stakingen in tal van bedrijven en radicaal-linkse 
partijenn als de RSP, de OSP en de CPH, maar ookboerenorganisaties als Braats 
Plattelandersbondd en Landbouw en Maatschappij organiseerden felle de-
monstraties.. Vrijwel dagelijks waren er opstootjes tussen extreem-linkse en 
extreem-rechtsee groepjes. De Tweede-Kamerverkiezingen, waaraan liefst 54 
lijstenn deelnamen, leverden verlies op voor alle grote partijen met uitzonde-
ringg van de ARP, waar Colijn naar voren was gekomen als de man van orde 
enn gezag. Zetelwinst was er voor de CPH en de RSP van de gevangengenomen 
Sneevliet,, maar ook voor het Verbond voor Nationaal Herstel van generaal 
Snijderss en voor confessionele splinters als de CDU en de RKVP. 

Dee grootste winst kwam in 1933 ongetwijfeld op naam van een partij 
diee niet eens aan de Tweede-Kamerverkiezingen had deelgenomen, de 
NSB.. Telde de beweging bij haar eerste landdag in januari 1933 nog geen 
duizendd leden, in december 1933 had de NSB meer dan 20 000 leden en een 
uitgebreidee wachtlijst.92 Deze groei was in het geval van de NSB bovendien 
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meerr dan een cijfermatig gegeven. Zij was, zeker in het westen van het 
land,, voor vrijwel iedereen zichtbaar. Niet alleen verspreidde de NSB kilo's 
propagandamateriaal,, organiseerde zij tal van meetings en opende zij in 
steedss meer steden kringhuizen - te herkennen aan de zwart-rode partijvlag 
aann de gevel -, bovendien marcheerden de leden van haar Weerafdeling (WA) 
geregeldd in hun zwarte uniformen door de straten, waarbij het meer dan 
eenss tot opstootjes kwam met revolutionair-linkse jongeren. 

Watt was de verklaring voor deze opmerkelijke opkomst? Natuurlijk, 
doorr de muiterij op De Zeven Provinciën, de vele stakingen en het linkse 
demonstratiegeweldd waren de omstandigheden voor een nieuwe partij gun-
stigerr geworden. Maar waarom waren het dan juist Musserts nationaal-
socialistenn en niet de oudere fascistische groeperingen of de conservatief-
nationalistischee groepjes die hiervan wisten te profiteren? In de geschied-
schrijvingg zijn hiervoor verschillende verklaringen aangedragen. Buiten-
landsee historici als Van den Dungen en Orlow leggen de nadruk op het 
gunstigee effect dat de machtsovername van Adolf Hider in Duitsland op 30 
januarii  1933 op de NSB had.93 Het was immers pas na de gebeurtenissen in 
hett buurland dat de NSB begon te groeien. 

Dezee groei berustte echter voor een groot deel op het misverstand dat 
hethet nationaal-socialisme van de NSB identiek was aan dat van Hitlers NSDAP. 
Nuu had de NSB wel het program van de NSDAP gekopieerd, maar de voor 
hethet Duitse nationaal-socialisme essentiële passages over de rassenleer en 
hett Führerprinzip had zij weggelaten. De voorkeur van Mussert c.s. ging 
vooralsnogg dan ook sterker uit naar het Italiaanse fascisme. Dat zij nochtans 
voorr de benaming nationaal-socialisme hadden gekozen, hing samen met 
hethet negatieve imago dat de term fascisme in Nederland door de activiteiten 
vann types als Baars en Haighton had gekregen, alsmede met de naïviteit van 
Mussert,, die meende dat de benaming nationaal-socialisme zijn idee van een 
nationalismee voor de massa mooi weergaf.94 Zo bezien valt er een opvallende 
parallell  te trekken met de SDP/CPH. Die dankte haar groei in 1917 en 
19188 immers ook voornamelijk aan een buitenlandse machtsomwenteling, 
namelijkk de Russische Revolutie. Zoals zal blijken kwam de NSB dan ook 
nett als de SDP/CPH bloot te staan aan spanningen tussen de nieuwe leden, 
diee een sterkere oriëntatie op het buitenlandse voorbeeld wensten, en de 
oudee garde, die wilde vasthouden aan de oorspronkelijke uitgangspunten. 

Bijj  de verklaringen van Nederlandse auteurs als Loe de Jong, Mussert-
biograaff  Jan Meyers en de reeds genoemde A.A. de Jonge ligt het accent 
daarentegenn voornamelijk op de NSB zelf.95 Zij wijzen op drie factoren 
diee de NSB onderscheidde van haar fascistische en nationaal-conservatieve 
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concurrenten.. In de eerste plaats maakte zij in vergelijking met de vulgaire, 
onderlingg ruziënde fascistische groepen de indruk van een nette, degelijke 
partij.. Haar leider Mussert was een keurige, respectabele burger die kon 
bogenn op een solide maatschappelijke carrière. Keer op keer herhaalde hij 
datdat zijn NSB wars was van revolutionaire middelen en slechts langs legale 
wegg de macht wilde veroveren. Met zijn 'zin voor orde, regel en burgerlijk 
fatsoen',, zijn afkeer van overdreven pathos, Prinzipienreiterei en avontu-
rismee was deze ingenieur, in de woorden van Loe de Jong, 'in veel van zijn 
eigenschappen,, in al zijn beperktheden en in zijn betrekkelijke gematigd-
heidd een typische Nederlandse kleinburger'.96 Op een enkeling na hing ook 
rondd de andere leidende figuren in de partij een geur van respectabiliteit en 
fatsoen:: Coenraad van der Voort van Zijp was fractievoorzitter van de ARP 
geweest,, W.O.A. Koster had namens de VDB in de Tweede Kamer gezeten en 
dee Limburgse grootgrondbezitter met de deftige naam M.V.E.H.J.M. graaf 
dee Marchant et d'Ansembourg was namens de RSKP lid van de Provinciale 
Statenn geweest. 

Inn de tweede plaats was het politieke profiel van de NSB nog zeer vaag. 
Dee partij was vooralsnog vooral tegen van alles en nog wat: tegen de 
marxistischee partijen en de te ver doorgevoerde democratie natuurlijk, 
maarr ook tegen de verdeling van radiozendtijd over de politieke stromingen, 
tegenn 'partijgekibbel' en 'politieke spelletjes', tegen 'slapheid, middelmaat en 
bandeloosheid',, tegen een 'laat-maar-waaien-liberalisme', tegen het 'oude-
besjespacifisme'' en tegen de beginselverzaking van de confessionele partijen. 
Waarr zij precies vóór was, was minder duidelijk. Zeker, in haar Brochure m 
hadd een aantal bij de partij aangesloten filosofen een heuse blauwdruk 
voorr een fascistische staat geformuleerd.97 Maar wat nu de status van dit 
geleerdee werk was, bleef onduidelijk. In haar openbare optredens verwees 
dee partij in ieder geval hoogst zelden naar deze brochure. In het openbaar 
verwoorddee zij haar ambities liever in zeer algemene bewoordingen: herstel 
vann orde, welvaart en gezag, een sterker nationaal gemeenschapsgevoel en 
dee vervanging van de neutrale, democratische staat door een nieuwe op 
christelijkee en nationale waarden gebaseerde staat. Door deze ideologische 
vaagheidd werd, zoals Meyers het formuleert, 'de poort naar de beweging zo 
wijdd dat hij allerlei conservatieve elementen doorgang verleende'.98 

Dezee beide verklaringen - fatsoenlijkheid en ideologische vaagheid -
zoudenn evenwel ook van toepassing zijn geweest als niet de NSB, maar het 
Verbondd voor Nationaal Herstel of de Nationale Unie succesvol was geweest. 
Dee derde, vooral door A.A. de Jonge sterk benadrukte factor moet dan ook 
alss essentieel worden beschouwd, namelijk de vorm die de NSB voor haar 
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politiekee strijd had gekozen. Zo vaag als de NSB op inhoudelijk gebied 
was,, zo stellig was zij in haar stijl en organisatievorm. Haar organisatie 
wass uiterst strak met aan het hoofd de Algemeen Leider, haar methodes 
warenn uitermate offensief en met al haar vlaggen, insignes en uniformen 
hadd de NSB een geheel eigen symboliek. De ontwikkeling van deze stijl en 
organisatievormm had in het eerste jaar na de oprichting van de partij in 
decemberr 1931 dan ook absolute prioriteit gekregen. De Duitse NSDAP en de 
Italiaansee fascistische beweging strekten daarbij tot voorbeeld. Pas na een 
jaar,, waarin de NSB op basis van deze voorbeelden een eigen organisatie 
enn stijl ontwierp, trad zij voor de eerste maal naar buiten op haar eerste 
landdag.. Zeshonderd leden trokken op 7 januari 1933 naar het Gebouw 
voorr Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, dat voor de gelegenheid was 
omgevormdd in een soort NSB-tempel met een imposant podium en een 
enormee hoeveelheid vlaggen. Het eerste dertig man tellende peloton van de 
WAA werd gepresenteerd, het eerste nummer van Volk en Vaderland werd met 
veell  gevoel voor show aan Mussert overhandigd, oude vaderlandse liederen 
werdenn gezongen en er waren toespraken van Van der Voort van Zijp en 
natuurlijkk Mussert zelf, die beiden vooral het unieke karakter van de dag 
onderstreepten.. Op 7 januari 1933, zo verklaarde Mussert plechtig, was een 
nieuww tehuis geopend voor al die duizenden die wilden strijden voor een 
nieuwee nationale eenheid." 

Ookk in de daaropvolgende jaren stopte de partij een groot deel van haar 
energiee in de organisatie en de vormgeving van haar landdagen en open-
baree vergaderingen. Het waren voor Nederlandse begrippen imposante, met 
veell  gevoel voor drama geregisseerde spektakelstukken met vlaggenparades, 
schijnwerperss en filmvertoningen, waarop duizenden mensen afkwamen. 
Dee nieuwe, nationale eenheid werd onder meer aanschouwelijk gemaakt 
doorr de massale samenzang, door het indrukwekkende podium gebouwd 
opp de pilaren 'arbeid' en 'kapitaal', maar ook door de verdeling van de 
spreektijdd over een katholiek, een vrijzinnig en een orthodox-protestants 
lid.1000 Naast de organisatie van de landdagen besteedde het hoofdkwartier 
tee Utrecht de meeste zorg aan het verder ontwikkelen van en het toezien 
opp de naleving van allerlei gedragsregels, stijlvoorschriften en organisato-
rischee richtlijnen. Allerlei uiterlijke onderscheidingstekenen zoals vlaggen, 
insigness en uniformen werden ontwikkeld, alsmede richtlijnen voor het 
inwijdingsritueel,, exercitievoorschriften voor de Weerafdeling en de Natio-
nalee Jeugdstorm en regels voor de colportage van de partijbladen. Bevelen 
moestenn zonder dralen worden opgevolgd, provocaties van tegenstanders 
diendenn te worden genegeerd. Tekenen van futloosheid als roken, handen 
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inn de zakken en leunen waren geheel uit den boze.101 Te midden van alle so-
cialee onrust, crisis en verdeeldheid diende de NSB in alles discipline, fatsoen, 
ernst,, eenheid en dienstbaarheid uit te stralen. 

Waarr kwam deze bijna manische aandacht voor organisatie en stijl 
vandaan?? Was zij louter functioneel van aard of behelsde zij meer dan dat? 
Zoalss in recente studies van Emilio Gentile over het Italiaanse fascisme en 
Iann Kershaw over het Duitse nationaal-socialisme sterk is benadrukt, waren 
stijll  en organisatiewijze bij deze door de NSB zo bewonderde voorbeelden 
inn ieder geval veel meer dan alleen functionele middelen.102 Hun rituelen en 
symbolenn worden hier opgevat als de uitingsvormen van de politieke religie 
diee zowel fascisme als nationaal-socialisme pretendeerde te zijn. De groots 
geregisseerdee massamanifestaties, de parades in uniform, de cultus van 
oudee nationale helden dienden ertoe de door liberalisme en rationalisme 
ontheemdd geraakte burgers een alomvattende wereldbeschouwing te geven, 
waarbinnenn de richting en zin van hun bestaan samenviel met de grootsheid 
vann de natie. Beoogde de NSB met haar bijeenkomsten eveneens een nieuwe 
nationalee religie voor het volk te creëren of streefde zij met moderne 
middelenn een in wezen conservatief-nationalistisch program na? 

Zekerr voor de begintijd is deze vraag nauwelijks eenduidig te beantwoor-
den.. De stijl was vooralsnog immers duidelijker dan de inhoud. Daarin lag 
ookk een groot deel van de kracht van de partij. Zoekende geesten - die in 
19333 vooral onder de jongere generaties talrijk waren - konden in de gedis-
ciplineerdee organisatie en de massamanifestaties de uiting van 'een waarlijk 
nieuwee geest' en een 'levensvervullend ideaal' zien, als de Nederlandse kopie 
ookk van de in Duitsland door duizenden in imposante massamanifestaties 
gevierdee Nationale Erhebung. Vooral onder de jongere leden, die de harde 
kernn uitmaakten van de WA, beschouwden velen de NSB als de 'oefenplaats 
enn leerschool voor den nationaal-socialistischen staat.'103 Het dragen van het 
NSB-insignee gold voor hen als 'een uiterlijk teeken van een inwendige ver-
nieuwingg [...], een teeken van den ridderslag, waardoor hij is opgenomen 
inn een machtig leger, dat met geestelijke wapenen strijdend alles, wat thans 
onss volk verdeelt en omlaag drukt, zal wegvagen'.104 Onder de meer con-
servatieve,, vaak ook oudere leden en sympathisanten overheerste een meer 
nuchteree houding. De NSB gold voor hen als het noodzakelijke antwoord op 
dee nationaal-conservatieve organisatiefobie enerzijds en de fascistische vul-
gariteitt anderzijds. Zowel de vroege fascisten als de comités van eminente 
personenn hadden aangetoond dat de strijd tegen de democratie pas kans van 
slagenn had als zij gevoerd werd binnen de marges van die massademocratie. 
Dee massa moest overtuigd worden, en dat bleek vooralsnog alleen te kun-
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nenn met uitgebreide campagnes, een aansprekende maar ook fatsoenlijke 
stijll  en een strakke organisatie die participatie mogelijk maakte. De fascis-
tischee beweging van Mussolini en het Duitse nationaal-socialisme leverden 
inn hun ogen vooral het voorbeeld hoe die strijd met succes binnen een 
democratischh stelsel gevoerd kon worden. Het doel van die strijd was voor 
dee meesten van hen echter niet de invoering van een kopie van de Duitse 
VolksgemeinschaftVolksgemeinschaft of de Italiaanse superstaat. Veel van deze meer conserva-
tievee NSB'ers dachten eerder aan een autoritaire, door deskundigen geleide 
staatt waarin het bedrijfsleven ruim baan werd gegeven, terwijl sommige 
orthodox-protestantsee leden, onder wie de predikanten W.Th. Boissevain 
enn G. Hofstede, zelfs hoopten op de vestiging van een waarlijk christelijke 
staat,, waarin de idealen van Hoedemaker en Groen van Prinsterer alsnog 
zoudenn worden verwezenlijkt.105 

Juistt omdat over de vraag of deze stijl functioneel dan wel essentieel was 
nogg weinig helderheid bestond, kon Mussert een betrekkelijk groot gehoor 
krijgen.. Vooral onder burgerlijke jongeren, middenstanders en de gezeten 
burgerijj  groeide zijn populariteit. Van meet af aan bestonden er echter ook 
verschillendee verwachtingen. Voor de vooral door jongeren gedomineerde 
hardee kern was Mussert de Algemeen Leider, die zijn enthousiaste aanhang 
opzweeptee met toespraken over de geboorte van een nieuwe nationale 
geestt die in de groei van de beweging tot uitdrukking kwam, maar ook de 
bevelhebberr die in uniform zijn zwarte soldaten opriep tot zelfdiscipline 
enerzijdss en tot overgave van 'hart, verstand en vuist' anderzijds. Voor de 
groteree groep van conservatieve middenstanders en welgestelde burgers kon 
hijj  verschijnen als de keurige burgerman, die er in tegenstelling tot veel van 
zijnn voorgangers wel in was geslaagd een grote groep aanhangers enthousiast 
tee maken voor de strijd tot herstel van orde, gezag en nationale eenheid. 
Hoee verschillend de verwachtingen ook waren, beide groepen beschouwden 
dee aanwezigheid van de ander vooralsnog als noodzakelijk, zij het dat de 
'ander'' vooral als de hulptroep gold, die de NSB tot meer dan zomaar een 
nieuww partijtje moest maken. 

Datt juist de NSB in het roerige jaar 1933 zoveel succes wist te boeken was, 
omm kort te gaan, sterk gebaseerd op de aantrekkingskracht van de door haar 
gekozenn vorm van politiek voeren én op onduidelijkheid over de politiek-
inhoudelijkee implicaties van deze nieuwe stijl. De voortzetting van haar 
opmarss was dan ook afhankelijk van verschillende, zeer onzekere factoren. 
Nuu de beweging zich als een serieuze concurrent op het poütieke toneel 
hadd gemeld, werd van haar meer dan tevoren tekst en uitleg verwacht. Niet 
alleenn moest de NSB zich in het volle licht van de schijnwerpers verdedigen 
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tegenn de aanvallen van haar tegenspelers, ook vanuit de beweging zelf kwam 
dee roep om meer profiel. Zowel van binnenuit als van buitenaf werd zo de 
inn 1933 gevonden balans tussen een fatsoenlijk conservatisme en activistisch 
elann in gevaar gebracht. Nadat de NSB aanvankelijk het accent nog volledig 
opp de aanval had kunnen leggen, moest zij vanaf de herfst van 1933 vooral 
defensievee arbeid verrichten. 

OpmarsOpmars met obstakels 1934-1935 

Sindss de invoering van het algemeen kiesrecht was geen enkele partij erin 
geslaagdd in zo korte tijd een zo grote aanhang te krijgen. Opvallend was 
voortss dat de NSB die aanhang niet alleen onder de traditioneel sterk zwe
vendee groepen als de vrijzinnige burgerij en de middenstand wist te krijgen, 
maarr ook onder katholieken, orthodox-protestanten en zelfs - zij het in veel 
minderee mate - onder socialisten en communisten. Dit was nog geen enkele 
nieuwee partij gelukt. Het wekt dan ook weinig verbazing dat de opkomst van 
dee NSB zeer scherpe reacties opriep. Niet alleen was zij in tegenstelling tot an
deree nieuwe politieke groeperingen voor alle gevestigde partijen een serieus 
tee nemen concurrent, bovendien koersten Mussert en de zijnen uitdruk
kelijkk af op volledige overname van de macht. Italië en Duitsland hadden 
aangetoondd dat een dergelijke retoriek geen grootspraak behoefde te zijn. 

Afb.. 7. De WA marcheert door de straten 
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Hett probleem in de oppositie tegen de NSB was dat Mussert en de zijnen 
pretendeerdenn dat alleen zij het land konden beschermen tegen een gevaar 
datt voor de meesten vooralsnog veel ernstiger leek, namelijk een commu
nistischee revolutie. De revolutionair-linkse partijen gaven bovendien zelf 
voedsell aan deze pretenties door luidkeels te verkondigen dat het fascisme 
voorr hen het laatste obstakel naar de revolutie was. Hun anti-fascistische 
retoriekk en acties versterkten zo de in 1933 toch al sterk aanwezige angst 
voorr een communistische machtsomwenteling en zorgden daarmee waar
schijnlijkk eerder voor een toename dan voor een afname van de sympathie 
voorr de NSB. 

Dee grootste zorg voor de gevestigde partijen was dan ook dat de be
volkingg zich door het voortdurende straatrumoer gesteld voelde voor de 
keuzee tussen CPH of NSB. Dit leidde ertoe dat de bestrijding van de NSB steeds 
gepaardd moestt gaan met een bestrijding van de CPH. De SDAP en het NVV co-
ordineerdenn hun tegenacties en propaganda dan ook vanuit het bureau Vrij -
heid,, Arbeid, Brood dat was gericht tegen fascisme én communisme. Tegelijk 
wass de oppositie tegen de NSB onderdeel van een meer algemeen streven 
vann de overheid haar gezag op straat te herstellen. De politieke strijd diende 
tee worden teruggedrongen van de publieke ruimte naar de vertegenwoordi
gendee lichamen, waar zij op een ordentelijke en gecontroleerde manier kon 
wordenn gevoerd. Dit beleid leidde niet alleen tot een strenger overheidstoe
zichtt op de activiteiten van de NSB (onder meer via de Centrale Inlichtingen
dienst),, maar ook tot de invoering van een verbod op 'het in het openbaar 
dragenn van kleedingstukken of opzichtige onderscheidingsteekenen uit
drukkendee een bepaald staatkundig streven' (het uniformverbod van sep
temberr 1933).106 Deze maatregel beroofde de NSB weliswaar van een krachtig 
propagandawapen,, maar tot een stagnatie in haar groei leidde hij niet. 

Ingrijpendee gevolgen had een tweede maatregel, het ambtenarenverbod. 
Aanvankelijkk had de NSB nog op de lijst van voor ambtenaren verboden 
verenigingenn ontbroken. Minister-president Colijn beschouwde de NSB 
weliswaarr als een gevaarlijke electorale concurrent, maar tegelijk ook als een 
fatsoenlijkee en zeker geen staatsgevaarlijke organisatie. Pas na sterke druk 
vann de kant van het parlement (vooral vanuit de SDAP) was hij bereid om ook 
dee NSB op de lijst van voor ambtenaren verboden verenigingen te plaatsen.107 

Dee beslissing om de NSB wel en de SDAP niet op de lijst te plaatsen, wekte 
ookk buiten de NSB veel onbegrip.108 Volgens Meyers en De Jonge had de NSB 
echterr alleen voordelen van het verbod. Het daardoor geleden ledenverlies 
(vijff procent verliet de beweging) werd meer dan goed gemaakt door de 
prestigewinstt als gevolg van het feit dat veel van haar leidende figuren, 
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onderr wie Mussert, Van Geelkerken en De Marchant et d'Ansembourg, 
hunn heilige strijd voor nationale eenheid belangrijker achtten dan hun 
overheidsbetrekking.1099 Beide auteurs gaan daarmee echter te makkelijk 
voorbijj aan het feit dat de NSB een groot deel van haar uitstraling ondeende 
aann haar fatsoenlijke, burgerlijke imago. Nu werd zij als gevolg van een 
doorr een burgerlijk kabinet uitgevaardigde en door koningin Wilhelmina 
ondertekendee wet buiten de legale, fatsoenlijke politiek geplaatst. De NSB 
wass veroordeeld als een extremistische partij, waarvan het lidmaatschap 
sterkee gevolgen kon hebben voor de maatschappelijke status en carrière. 
Niett alleen onder veel asB-angehauchte conservatieven, maar ook onder 
dee economisch meest kwetsbare jongere generatie verloor de partij nu een 
deell van haar aantrekkingskracht. Waar op de vergaderingen van de partij 
inn 1933 nog de jongeren domineerden, overheersten in 1934 hoofdzakelijk 
ouderee middenstanders.110 

Behalvee op dergelijke maatregelen stuitte de opmars van de NSB ook 
opp een groeiend verzet vanuit de gevestigde partijen en de belangrijkste 
media.. Deze bestrijding richtte zich op de inhoud en op de vorm die de NSB 
hadd gekozen. Hoewel de oppositie van de verschillende partijen wat toon 
enn inhoud betreft sterk kon variëren, stond bij alle één argument voorop: 
dee NSB was ondanks haar hameren op nationale eenheid in wezen een 
doorr Duitse en Italiaanse voorbeelden geïnspireerd Fremdkörper.111 Haar 
denkbeeldenn zouden geen wortels in de vaderlandse geschiedenis hebben, 
terwijll haar stijl niet zou passen bij de nuchtere, flegmatieke geaardheid 
vann de Nederlander. Zowel in de toenmalige geschiedschrijving als in de 
populairee beschrijvingen van de Nederlandse volksaard waren voldoende 
aanknopingspuntenn aanwezig voor een dergelijk oordeel. Maar ook de NSB 
zelff leverde haar tegenstanders voldoende munitie. Zo identificeerde de 
NSBB zich sterk met de economische prestaties die het Derde Rijk boekte. 
Alss vurig voorstander van de Duitse oplossing voor de economische crisis 
werdd de partij echter ook geïdentificeerd met de schaduwzijden van die 
economischee opleving: de vervolgingen van joden en politieke tegenstan
ders,, de ontbinding van de politieke partijen en de conflicten van de nazi's 
mett de kerken. Daarnaast had de NSB in Brochure 111 een blauwdruk voor 
hett nieuwe Nederland opgesteld, waarin niet alleen een drastische verster
kingg van het staatsgezag werd bepleit, maar waarin bovendien in uitermate 
vagee bewoordingen over het koningshuis werd gesproken. Met uitzonde
ringg van de SDAP grepen alle tegenstanders de brochure aan om de partij te 
beschuldigenn van 'staatsverafgoding' en republicanisme', beide even grote 
doodzondenn in het burgerlijke, confessioneel-liberale idioom. 
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Fatsoenn en nationale wortels, reeds in 1934 waren deze twee pijlers 
waaropp Musserts nieuwe nationale tehuis was gefundeerd, door dee oppositie 
vann overheid en partijen sterk beschadigd. Toch lijkt de NSB hier opvallend 
genoegg weinig hinder van te hebben ondervonden. Haar groei zette ook in 
19344 door, hoewel minder spectaculair dan in 1933. Begin 1935 telde de partij 
ongeveerr 35 000 leden.112 Betekenen deze groeicijfers dat de oppositie vrijwel 
geenn effect heeft gehad, of zou Mussert zonder weerwerk nog veel meer 
aanhangerss hebben weten te verzamelen? Deze laatste veronderstelling is 
uiteraardd niet te controleren. Opvallend is wel dat de NSB in 1934 veel minder 
dann voorheen prominenten uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven aan 
zichh wist te binden, terwijl als gevolg van het ambtenarenverbod ook haar 
aantrekkingskrachtt op jongeren lijkt te zijn afgenomen. 

Dee belangrijkste reden voor de doorzettende groei moet echter voor
namelijkk gezocht worden in de onmacht van de gevestigde partijen om 
dee economische depressie het hoofd te bieden. Tegenover deze nationale 
onmachtt stond buurland Duitsland dat sinds het aantreden van Hitler de 
sleutell tot de oplossing van de crisis leek te hebben gevonden: de werkloos
heidd was er sterk verminderd, de landbouw heette er weer te floreren, terwijl 
eenn groot deel van de bevolking door staatsprogramma's als Kraft durch 
Freudee voor het eerst op vakantie kon.113 Zolang de gevestigde partijen in 
eigenn land niet in staat waren de crisis te bestrijden, zolang ook de econo
mischee successen van nazi-Duitsland het agressieve en totalitaire karakter 
vann het nieuwe bewind voor velen verhulden, leverde de beschuldiging dat 
dee NSB een kopie wenste van Hitler-Duitsland Mussert waarschijnlijk meer 
stemmenn op dan dat hij erdoor verloor. 

Verwijzendd naar Duitsland kon de NSB zich opwerpen als hoeder van de 
middenstand,, beschermer van de boeren en bestrijder van de werkloosheid. 
Doorr een nadrukkelijk onderscheid te maken tussen de economische en de 
politiek-culturelee sfeer probeerde de NSB tegelijk de verantwoordelijkheid 
tee ontlopen voor de staatsterreur van het Derde Rijk. Deze terreur had, zo 
benadruktee de partij steeds, niet zozeer met het gekozen economische en 
politiekee systeem te maken als met de 'tot overdrijven geneigde Duitsche 
volksaard'.1144 Met brochures waarin de partij zich opwierp als erfgenaam 
vann Groen van Prinsterer, Thorbecke en Kuyper, hoopte zij haar natio
nalee karakter te onderstrepen. Ook in de als vervanger van Brochure m 
bedoeldee Brochure iv trachtte de partij de grenzen tussen het Nederlandse 
enn Duitse nationaal-socialisme af te bakenen: het koningshuis, de vrij
metselarij,, de kerken, zij hadden in het Nederland van Mussert niets te 
vrezen.115 5 
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Dezee politieke strategie van identificatie met de economische resultaten 
vann het Derde Rijk, maar distantie van zijn politiek-culturele uitwassen 
stuittee echter op het probleem dat een toenemende groep binnen de partij 
beidee onlosmakelijk met elkaar verbonden achtte. Het Duitse nationaal-
socialismee was voor hen geen politieke grabbelton waaruit men haalde 
watt men kon gebruiken, maar een gesloten systeem, een politieke religie 
gerichtt op een algehele vernieuwing van de nationale cultuur. Deze 'volkse' 
stromingg zou vooral veel aanhangers vinden onder de harde kern van de 
partij,, waar al enige tijd onvrede bestond over het burgerlijke en lauwe 
karakterr van de NSB. 

Mett lede ogen bekeken deze militanten de intrede van allerlei even 
keurigee als bange burgermannetjes van middelbare leeftijd in 'hun' bewe
ging.. Niet alleen toonden deze brave figuren nauwelijks enige belangstelling 
voorr de praktische arbeid of de ideologische grondslagen van het fascisme, 
bovendienn zorgde hun massale aanwezigheid voor een enorme bureaucra
tisering.. De beweging die in de ogen van haar harde kern de voorhoede 
vann een nieuwe nationale cultuur moest zijn, dreigde kortom te ontaarden 
inn een gezapig, conservatief-liberaal partijtje voor ontevreden kleinburgers 
diee alleen op de massamanifestaties kwamen opdagen om hun frustraties 
bott te vieren.116 Nieuw elan was derhalve nodig, wilde de NSB kans van 
slagenn hebben, en voor elan moest men niet langer naar het inmiddels wat 
uitgeblustee fascisme van Mussolini kijken, maar naar het nieuwe regime in 
Duitslandd met zijn volkse rassendenken. 

Hoewell Mussert en zijn naaste medewerkers zelf vooralsnog weinig af
finiteitfiniteit hadden met de Duitse rassentheorieën, konden zij zich niet aan 
dee pressie van deze groep onttrekken. Voor haar uitstraling als offensieve, 
alomm aanwezige beweging was de NSB sterk afhankelijk van de toewijding en n 
energiee van deze harde kern. Als concessie aan deze volkse stroming werd 
inn Brochure iv dan ook een aparte passage gewijd aan de 'joodsche kwestie'. 
Ditt vraagstuk betrof volgens het geschrift niet de goede nationaal voelende 
joden,, maar de onaangepaste, 'uit ras-impulsen' handelende joden die de 
partijj dan ook uit het land wilde verwijderen.117 Deze merkwaardige be
toogtrantt verraadde Musserts beduchtheid voor dit thema. In Nederland 
wass politiek anti-semitisme tot dan toe weinig verbreid. Eind negentiende 
eeuww had Abraham Kuyper in zijn zoektocht naar succesvolle mobilisatie
techniekenn korte tijd anti-joodse gevoelens trachten te exploiteren, maar 
alss politiek thema had anti-semitisme vooralsnog weinig succes.118 Het in
spelenn op de zeker niet afwezige anti-semitische sentimenten gold als onfat
soenlijk.. Met uitzondering van de Nationaal-Socialistische Nederlandsche 
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Arbeiderspartijj (NSNAP) en het Zwart Front, die in 1937 bij de Tweede-
Kamerverkiezingenn respectievelijk 0,1% en 0,2% van de stemmen behaal
den,, had geen enkele partij sindsdien, althans in officiële uitlatingen, olie 
opp dit smeulende vuurtje gegooid.119 

Hoewell de NSB in Brochure iv reeds de joodse kwestie tot een voor haar 
belangwekkendd thema had verheven, speelde het anti-semitisme naar bui
tenn toe voorlopig een ondergeschikte rol. Mussert vreesde dat een te grof 
anti-semitismee afbreuk zou doen aan het reeds geschonden fatsoenlijke 
imagoo van de partij. De conservatief-nationale burgerij die de NSB in eerste 
instantiee probeerde te bereiken, liet zich naar zijn inschatting eerder over
tuigenn door pleidooien voor meer gezag en discipline dan door mystieke 
beschouwingenn over bloed en bodem. Terwijl hij binnen de partij zelf ruimte 
gaff aan deze Volkse' stroming, zag hij er dan ook tegelijk angstvallig op toe 
datt deze rassentheorieën naar buiten toe niet de overhand kregen. Beschul
digingenn van een groeiend anti-semitisme kon de NSB met verwijzing naar 
dee eerdere oppositie vooralsnog makkelijk afdoen als tegenpropaganda van 
dee gevestigde orde. In de campagne voor de Provinciale-Statenverkiezingen 
vann 1935 kon de NSB dan ook haar spel van identificatie met Duitslands 
economischee opgang en afstand van de nazi-excessen nog volop spelen. 
Zoo kon, zoals de ei kort voor deze verkiezingen vaststelde, 'ieder in het 
fascistischh gedoe iets van zijn gading' vinden: 

Dee jeugd uit intellectueele kringen hoopt door het 'fascisme' aan 
denn slag te komen, winkeliers die een zeer moeilijke tijd doormaken 
hopenn op verminderd succes van warenhuizen, joodschen invloed 
etc;; sommige zakenlieden is het te doen om het verlaten van den 
goudenn standaard, officieren hopen op verhooging van het gezag van 
hett militairisme.120 

Ondankss de zichtbaar groeiende invloed van de beweging en ondanks alle 
afgegevenn alarmsignalen werd het resultaat van de NSB bij deze verkie
zingen,, 7,94% van de stemmen, als een schok ervaren. Over de sociale, 
politiekee en geografische herkomst van het NSB-electoraat zijn inmiddels 
tall van studies verricht.121 Hieruit is gebleken dat de partij in elke laag 
vann de bevolking aanhang had, maar dat wel een aantal kernen te onder
scheidenn zijn. De in absolute zin belangrijkste kern bestond uit de deftige, 
vrijzinnigee burgerij en de stedelijke middenstand in het westen van het 
land.. Dit was weinig verbazingwekkend. Niet alleen vormden deze groepen 
all sinds 1918 het jachtterrein voor conservatief-nationale groepjes en mid-
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denstandspartijtjes,, die in 1935 dan ook als sneeuw voor de zon verdwenen, 
bovendienn lag het zwaartepunt van de partijactiviteiten in dit deel van het 
land. . 

Opmerkelijkerr waren de hoge scores die Mussert en de zijnen hadden be
haaldd in Limburg (11,69 %) en Drenthe (11,19 %)»uitgerekend de provincies 
diee sociaal-economisch en cultureel het minst in de natie waren geïnte
greerd.1222 Het succes in Drenthe had de NSB, zoals eerder al is beschreven, 
voornamelijkk te danken aan het stemadvies dat de daar populaire boeren-
organisatiee Landbouw en Maatschappij haar leden had gegeven. Hierdoor 
sloktee de NSB in één keer vrijwel het gehele electoraat van de Plattelan
dersbondd op. In Limburg speelde, behalve onvrede met de als 'Hollands' 
beschouwdee RKSP, ook de traditioneel sterke culturele, sociale en economi
schee banden van een deel van de provincie (vooral de zuidoosthoek) met 
Duitslandd een rol.123 

All met al was het een uitslag die in de aan weinig schokken gewende 
Nederlandsee politiek een paniekstemming teweegbracht. Ondanks alle op
positiee en wettelijke maatregelen was de NSB bij haar electorale debuut de 
VDBB en Vrijheidsbond voorbijgestreefd, terwijl zij slechts enkele procenten 
vann de ARP en CHU verwijderd was. De twee jaar later te houden verkiezingen 
voorr de Tweede Kamer werden dan ook reeds met angst en beven tegemoet 
gezien.. Hoe moest de opmars van deze nieuwe grootmacht gestopt worden? 

'De'De menschen willen ons niet' 

Dee mars naar de macht eindigde voor de NSB op 26 mei 1937, de dag van de 
Tweede-Kamerverkiezingen.. In plaats van de door haar partijblad Volk en 
VaderlandVaderland voorspelde twintig zetels kreeg de NSB er vier. Het stemmental 
vann de partij was gezakt tot 4,21 %, bijna een halvering in vergelijking met 
1935.1244 In de bezettingsjaren, toen de NSB gelukkiger dagen beleefde, werd 
dezee rampzalige verkiezingsavond de kameraden menigmaal nog als de 
zwartstee avond uit zwarte dagen in herinnering gebracht. In 1943 stond in 
hett boek Voor Volk en Vaderland, verschenen ter gelegenheid van 'tien jaar 
strijd'' van de beweging: 

Bijj de strijders heerscht ontsteltenis. Is dat nu wel mogelijk? Kan er 
geenn vergissing in het spel zijn? Vervalsching misschien? Velen slagen 
err niet in hun teleurstelling te verbergen. Stoere kerels die in deze 
zwaree maanden bergen werk hebben verzet, krijgen het met zichzelf 
tee kwaad. Is dan alles vergeefsch geweest?125 
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'Dee menschen willen ons niet,' verklaarde algemeen secretaris Van Geel
kerkenn daags na de verkiezingen verslagen op een vergadering.126 Naarstig 
gingg de partij in de daaropvolgende maanden op zoek naar schuldigen. 
Wass men te radicaal geworden? Was Mussert nog wel geschikt als leider? 
Off was de beweging slachtoffer van een samenzwering van vrijmetselaars, 
marxistenn en joden? 

Inn de geschiedschrijving wordt de neergang van de NSB in de jaren 
!935-i9377 over het algemeen toegeschreven aan een samenspel van facto
ren,, zonder dat daarbij één enkele factor als doorslaggevend kan worden 
beschouwd.. Kiezers hadden verschillende redenen om de NSB de rug toe te 
keren,, waarbij de aard en het gewicht van die redenen weer per individu 
kondenn verschillen. Zo zal de populariteit van Colijn, die zich in deze ja
renn nadrukkelijk als een sterke, boven de partijen (en soms ook boven de 
democratie)) staande leider profileerde, een rol hebben gespeeld, maar dan 
tochh vooral voor de (potentiële) NSB-kiezer van protestantsen of vrijzinni
genn huize. Ook was er een licht herstel van de economie, maar daar merkte 
nogg lang niet iedereen iets van. Daarentegen kon geen enkele kiezer zich 
inn 1937 onttrekken aan twee andere ontwikkelingen, namelijk de massieve 
bestrijdingg van de NSB en de sterke radicalisering van deze partij. 

Inn de felle bestrijding van de NSB in de jaren 1935-1937 stonden ditmaal 
niett de overheid en de gevestigde politieke partijen voorop, maar de kerken 
enn twee nieuwe buiten de partijpolitiek opererende organisaties: Eenheid 
doorr Democratie en het Comité van Waakzaamheid tegen het Nationaal-
Socialisme.. De bestrijding vanuit de kerken nam bij de Rooms-Katholieke 
enn Gereformeerde Kerken de vorm aan van een verbod aan hun gelovigen 
omm de NSB te steunen (respectievelijk mei en oktober 1936). Daarmee 
wass voor de NSB de poort naar het katholieke en gereformeerde volksdeel 
wellichtt nog niet geheel gesloten, maar toch zeker op een zeer klein kiertje 
gezet.. De grootste electorale neergang beleefden de nationaal-socialisten in 
19377 dan ook in het katholieke Limburg (van 11,69 % naar 5,32%).127 

Vann de twee nieuwe organisaties was Eenheid door Democratie (EDD) 
veruitveruit de grootste en voor wat de oppositie tegen de NSB betreft ook de 
belangrijkste.. Waar het Comité van Waakzaamheid, waarin onder meer de 
publicistt Menno ter Braak en de historicus Jan Romein actief waren, zich 
voornamelijkk op intellectuelen richtte, concentreerde EDD zich nadrukkelijk 
opp de vrijzinnige burgerij en middenstand, de twee groepen die in 1935 het 
meestt ontvankelijk waren gebleken voor de NSB-propaganda. De beweging 
werdd gedragen door liberalen en vrijzinnig-democraten, waaronder Willem 
Schermerhornn en Heye Faber, die beseften dat de opmars van de NSB 
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binnenn hun natuurlijke achterban alleen kon worden overwonnen door 
tee breken met de afstandelijke liberale vorm van politiek bedrijven. Met 
massamanifestaties,, nationale demonstraties, een strakke organisatie en 
zelfss met stijlmiddelen als vlaggen en insignes hoopte EDD de NSB met haar 
eigenn wapenen te bestrijden. Het leverde de beweging binnen twee jaar tijd 
meerr dan 20000 leden op. 

Omm niet verzeild te raken in het vooral onder vrijzinnigen weinig po
pulairee partijpolitieke gewoel, beperkte EDD zich tegelijk tot het geven van 
stemadviezenn ('stemt democraten'). Ook inhoudelijk hoopte de beweging 
dee NSB 'geestelijk' te overwinnen door een 'beter soort nationalisme'. Met 
dee NSB erkende EDD dat het Nederland zowel ontbrak aan nationale een
heid,, aan een gedeeld gemeenschapsgevoel als aan een deugdelijk politiek 
systeem.. Maar in tegenstelling tot de NSB zag EDD de democratie niet als 
hoofdschuldigee van deze kwalen, maar juist als het fundament waarop het 
nationalee reveil moest plaatsvinden. Met haar burgerlijke cultuur, flegma
tischh geaarde bevolking en rustige geschiedenis was de Nederlandse natie 
inn haar ogen bijna van nature bestemd om democratisch te zijn. Hoe dit te 
verenigenn was met haar kritiek op het bestel, bleef vooralsnog vaag, zoals 
veell van wat EDD voorstelde, uitermate mistig was. De betekenis van EDD 
moett echter vooral gezocht worden in het feit dat zij als eerste de vrijzinnige 
burgerijj en middenstand met offensieve campagnes trachtte te overtuigen 
vann het onnationale en onfatsoenlijke karakter van de NSB.12* 

Eenn tweede ontwikkeling die de neergang van de NSB helpt verklaren, was 
dee sterke radicalisering van deze partij sinds de Provinciale-Statenverkie-
zingenn van 1935. Niet alleen waren de artikelen in Volk en Vaderland alsmaar 
fellerr van toon geworden, ook de acties van de partij hadden een steeds 
agressieverr karakter gekregen. Waar de NSB-militanten aanvankelijk vooral 
zelfbeheersingg en discipline wilden uitstralen, blonk zij na 1935 uit in het 
schoppenn van relletjes en het verstoren van hun onwelgevallige toneelstuk
kenn of filmvertoningen. Deze meer agressieve strijdwijze ging samen met een 
radicaliseringg van de denkbeelden binnen de partij. De voor 1935 reeds op
komendee volkse stroming had in deze jaren de overhand gekregen. In de in 
maartt 1936 uitgegeven Staatkundige richtlijnen der Nationaal-Socialistische 
BewegingBeweging (ook wel Brochure v genoemd) omarmde de NSB voor het eerst 
openlijkk de nationaal-socialistische rassenleer, zij het in nog gematigde 
vorm.1299 Volkse symbolen als de wolfsangel deden hun intrede, het leiders-
principee kreeg meer nadruk (onder meer door invoering van een eed van 
trouww aan Mussert persoonlijk), de boerenstand werd nadrukkelijker dan 
voorheenn als kern van de natie bestempeld, terwijl het anti-semitisme een 
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steedss prominenter plaats in de propaganda innam. Het onderscheid dat 
dee NSB in 1935 nog maakte tussen de economische prestaties en de politiek-
culturelee uitwassen van het Derde Rijk was in 1937 vervangen door een vol
ledigee adoratie van het Hitler-regime. Zonder veel voorbehoud praatte zij 
nuu ook de binnenlandse terreur en de agressieve buitenlandse politiek goed. 

Dee vraag is natuurlijk waarom de NSB na haar successen in 1935 voor een 
meerr radicale koers heeft gekozen. De verklaring moet worden gezocht in 
eenn combinatie van elkaar versterkende factoren. Allereerst is het van belang 
nogmaalss op te merken dat een deel van de partij - en dan vooral de meest 
militantee kern - reeds voor 1935 in radicaler, dat wil zeggen Volks' vaarwater 
wass terechtgekomen. Uit angst voor verlies van de meer conservatieve 
kiezerss had Mussert hun invloed echter beperkt gehouden. Deze electorale 
overwegingenn bleken echter minder resultaat op te leveren dan was gehoopt. 
Dee uitslag van de Provinciale-Statenverkiezingen van 1935 werden binnen de 
NSBB veel minder als een succes ervaren dan wel is beweerd.130 De nationaal-
socialistischee opmars bleek de machtspositie van de gevestigde partijen 
nauwelijkss te hebben aangetast: haar stemmenwinst was vooral ten koste 
gegaann van kleine oppositiepartijtjes als de Plattelandersbond, het Verbond 
voorr Nationaal Herstel en de middenstandspartijtjes. 

Voorr een partij die binnen afzienbare tijd de macht wilde veroveren, was 
dezee status als electorale kruimeldief natuurlijk hoogst onbevredigend. De 
verkiezingenn van 1935 wierpen zo de vraag op in hoeverre de partij nog het 
legalee pad zou moeten volgen of dat zij naar meer revolutionaire middelen 
moestt grijpen. Een deel van de militante kern pleitte voor het laatste, maar de 
voorkeurr van Mussert ging vooralsnog uit naar een geleidelijke verovering 
vann het kiezerskorps. Mede naar aanleiding van de winst in Limburg zag 
Mussertt vooral onder het omvangrijke katholieke volksdeel mogelijkheden 
voorr uitbreiding. Daarbij was het echter van essentieel belang dat het 
episcopaatt zich afzijdig hield: de lotgevallen van de katholieke splinters 
haddenn immers reeds aangetoond hoe ver de macht van de bisschoppen 
konn reiken. De vrees voor de houding van het Nederlandse episcopaat 
brachtt Mussert uiteindelijk naar Mussolini en later naar Hitler. Deze beide 
leiderss hadden, zo veronderstelde de NSB-leider, voldoende gezag om van 
dee rooms-katholieke kerkleiding gedaan te krijgen dat het Nederlandse 
episcopaatt ook in Nederland afzijdig bleef. 

Dee opzet mislukte grandioos. Niet alleen bleek de invloed van Mussolini 
enn Hider niet groot genoeg om te verhinderen dat het Nederlandse episco
paatt overging tot een verbod op het NSB-lidmaatschap (mei 1936), Mussert 
hadd zich bovendien in alle bochten gewrongen om bij zijn buitenlandse 
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geestverwantenn in het gevlij te komen. Zo keurde hij tot ontzetting van een 
groott deel van Nederland (en ook van zijn eigen aanhang) de aanval van 
Mussolinii op Abessinië goed (oktober 1935), terwijl hij ook de agressieve 
bedoelingenn van het Hitler-regime steeds meer ging goedpraten. De legale 
wegg die Mussert wilde bewandelen, leidde zo via Rome en Berlijn tot een 
verderee radicalisering van de partij. 

Tenn slotte speelde in het proces van radicalisering ook een factor mee 
diee reeds voor 1935 aanwezig was, maar die nadien alleen maar van groter 
belangg werd, namelijk een steeds sterker wordende sfeer van woede en ran
cunee in de NSB. Deze toenemende verbittering hing samen met de massale 
afwijzingg van de partij door de gevestigde orde. De door de NSB gewenste 
nationalee eenheid begon zich steeds sterker af te tekenen, zij het dat deze 
gefundeerdd was op een algemeen gedeelde afkeer van de NSB. Het steunen 
vann de NSB gold nu niet alleen als een daad van onfatsoen en gebrek aan ware 
vaderlandsliefde,, maar in confessionele kringen ook als een teken van on
gehoorzaamheidd aan de kerkelijke leiding. Geconfronteerd met de massale 
afwijzingg van de buitenwereld, lieten vooral de meer deftige burgers Mus
sertt in de steek. Door de sterke oppositie en zijn steeds sterkere oriëntatie op 
Hitlerr en Mussolini was zijn imago van degelijke, fatsoenlijke burger sterk 
afgebladderd.. Naarmate steeds meer conservatieve burgers verdwenen, nam 
dee noodzaak af om het evenwicht tussen fatsoen en elan te bewaren. 

Dee militante, volkse stroming, die sinds 1936 in de persoon van Meinoud 
Rostt van Tonningen een belangrijke pleitbezorger had gekregen, kreeg vrij 
spel.. De rassenleer met zijn welomschreven vijandbeelden bood nu ook voor 
dee overgebleven conservatieven een uitlaatklep voor de frustratiegevoelens, 
terwijll deze leer tegelijk verklaarde welke krachten de NSB stelselmatig 
dwarsboomden.. Toon en inhoud van de propaganda verruwden, schuldigen 
werdenn aangewezen en verketterd: de joden in de eerste plaats, maar ook 
dee marxisten, de vrijmetselaars en de rooms-katholieke geestelijkheid. De 
rancunee werd gelegitimeerd door de volkse leer, die in toenemende mate 
tott richtlijn werd voor alle leden. Waar de ideologische scholing van de 
ledenn voor 1935 nog betrekkelijk onbelangrijk werd gevonden, verplichtte 
dee partij de leden nu cursussen te volgen bij de afdeling 'Vorming'.131 

Hett verdwijnen van een groot deel van de oude aanhang (schattingen 
variërenn van een verlies van 20 000 tot 40 000 leden in de periode 1932-1937 
in)) werd deels gecompenseerd door de komst van nieuwe aanhang. Het pu
bliekk op de NSB-manifestaties behoorde, zoals de ei begin 1936 al vaststelde, 
niett langer tot de welgestelde burgerij, maar veeleer tot de 'lagere standen, 
zelfss voor een deel behoorende tot dat gedeelte van het volk dat gewoonlijk 
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bijj straatrelletjes e.d. aan de oppervlakte komt'.132 Ook op het platteland 
wistt de NSB nog volle zalen te trekken. Vooral in de streken waar voorheen 
boerr Braat successen vierde, vond de rauwe bloed-en-bodemretoriek van 
dee partij gretig aftrek. In grote delen van de provincie Drenthe was de NSB, 
medee door haar goede contacten met Landbouw en Maatschappij, sterk 
geworteldd geraakt in de lokale cultuur. De NSB was er 'niet de partij van 
Mussertt of Van Geelkerken, maar van Jans en Mans en Lammerchien'.133 

Inn veel opzichten was de NSB die in 1937 aan de verkiezingen voor de 
Tweedee Kamer deelnam, zo een andere partij geworden: revolutionairder in 
haarr middelen, principiëler in haar standpunten en minder deftig in haar 
stijll en aanhang. Zeker, deze gedaanteverwisseling ging uiterst langzaam 
enn niet zonder verzet binnen de partij. Nog voor de verkiezingen van 1937 
zoudenn verschillende meer deftige conservatief-nationale leden Mussert 
oproepenn sterker op te treden tegen de volkse militanten. Wat de partij in 
hunn ogen nodig had, waren 'personen met temperament en eene fatsoenlijke 
agressiviteit',, waarbij weer de gebruikelijke namen genoemd werden van 
sirr Henri Deterding, A.R. Zimmerman en ook oud-minister en openlijk 
NSB-sympathisantt F.E. Posthuma.134 Het waren achterhoedegevechten. Niet 
alleenn waren weinig prominente conservatieven nog bereid zich met een 
zoo sterk verguisde partij in te laten, bovendien bestond er bij de volkse 
stromingg noch bij de aan hun machtsposities vastgeroeste oudere garde rond 
Mussertt behoefte aan nieuwe concurrentie. Na de verkiezingen deden enkele 
ontevredenn leden, onder wie de predikant Gerrit van Duyl, nog een poging 
Mussertt af te zetten, maar de opzet mislukte volledig en leidde uiteindelijk 
tott royement van tal van oudgedienden. De geroyeerden richtten daarop de 
Nederlandschee Volkspartij op, maar deze leidde al spoedig een kwijnend 
bestaan.135 5 

Hett proces van radicalisering en verscherpte openbare afwijzing had de 
NSBB in een isolement geplaatst, van waaruit zij veel minder bedreigend was. 
Nogg voor de verkiezingen van 1937 concludeerde de ei opgelucht dat de 
nationaal-socialistischee aanval leek afgeslagen, terwijl ook binnen de NSB 
ondankss alle grootspraak over twintig zetels het besef doordrong dat men 
eenn kleine groepering was, 'losstaande van ons volk'.136 

EenEen kleine volkse partij 

Dee laatste drie jaar dat de NSB als partij binnen de Nederlandse democratie 
opereerde,, was zij niet langer een vervaarlijk oprukkende beweging maar 
eenn kleine partij met een inmiddels tamelijk trouwe achterban. Haar elec-
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toraatt bleef vrij constant: bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 1939 
behaaldee ze 3,89 % van de stemmen, een lichte daling ten opzichte van 1937. 
Ookk het ledental van de partij nam in deze periode iets af (van 39 000 in 1938 
naarr 32000 begin 1940), maar niet meer zo dramatisch als in de jaren 1936 
enn 1937.137 De achterban was meer dan ooit met de partij verbonden door 
tall van organisaties. Al voor 1935 had de NSB vele nevengroepen opgericht 
(behalvee de Weerafdeling onder andere een vrouwenbond, de Nationale 
Jeugdstorm,, een studentenfederatie en het reeds genoemde bureau Vor
ming),, maar vooral de meer deftige conservatieve leden hadden hier weinig 
belangstellingg voor.138 Met het verdwijnen van veel van deze oude leden 
werdd de partij gedomineerd door de militante kern, die haar beweging 
alss de 'leerschool voor de nationaal-socialistische staat' beschouwde. Het 
nationaal-socialistischee gemeenschapsleven bloeide in deze tijd dan ook 
alss nooit tevoren, met de jaarlijkse landdagen te Lunteren, jeugdkampen, 
wandeltochtenn en andere 'gezellige' activiteiten voor het hele gezin. De ide
ologischee grondslag waarop deze gemeenschap was gefundeerd, lag nu in 
dee geheel door volkse denkbeelden gedomineerde nationaal-socialistische 
leer.. Het sterke gemeenschapsleven bood tegelijk de compensatie voor het 
socialee en maatschappelijke isolement waarin veel actieve NSB-leden waren 
terechtgekomen.. Een voormalige Nationale Jeugdstormer herinnerde zich 
naderhandd hoe zijn familie 'langzaam maar zeker begon te vervreemden 
vann de wereld'. 

Hett openlijk lidmaatschap van mijn ouders, de sterke mate waarin 
hunn leven (naast de godsdienst) door politiek bepaald werd en de 
groeiendee politieke polarisatie, waren factoren die ertoe bijdroegen 
datdat we door steeds meer mensen gemeden werden. [...] De kennis
senkringg van mijn ouders bestond na enige jaren alleen nog maar uit 
NSB'ers.139 9 

'Inn ons isolement ligt onze kracht,' schreef Rost van Tonningen (naar het 
woordd van Groen van Prinsterer) daags na de dramatische verkiezingen 
vann 1937. De beweging moest nu worden omgevormd tot een 'hechte kern, 
diee bij de komende economische en moreele instorting, de taak zal moeten 
overnemen'.1400 Dat de geschiedenis binnen afzienbare tijd een dramatische 
wendingg zou nemen, stond voor de NSB'ers vast. De democratische staten 
enn de Soyjet-Unie waren gedoemd onder te gaan, nieuwe fascistische en 
nationaal-socialistischee staten zouden ontstaan en gezamenlijk in vrede een 
nieuwe,, betere wereld opbouwen. Deze verwachting vormde de brandstof 
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voorr alle activiteiten. Maar hoe moest die ommekeer in Nederland tot 
standd worden gebracht? De legale weg had de beweging vooralsnog naar 
hett isolement geleid: het Nederlandse volk bleek nog niet rijp genoeg om 
zichh uit de klauwen van de gevestigde partijen te bevrijden. Wellicht dat 
dee massa door permanente voorlichting en agitatie de schellen van de 
ogenn vielen en dat zij in opstand kwam tegen de overheersers. In een door 
kerkenn en partijen geïndoctrineerde natie als Nederland leek dit een haast 
onmogelijkee klus. 

Inn tegenstelling tot de communisten ontbrak het de NSB bovendien 
aann een theoretische blauwdruk voor een revolutie. Plannen voor een 
putschh circuleerden, maar zonder steun van het leger leken deze volstrekt 
onhaalbaar.. Veel partijleden hadden hun hoop steeds meer gevestigd op 
Hitlerr als de grote verlosser die de NSB in het zadel kon helpen. Hoe hij dit 
zouu moeten doen - door middel van een kortstondige bezetting of door 
militairee hulp aan NSB-milities - bleef vooralsnog in het vage, zoals het 
voorr velen niet duidelijk was of het nieuwe Nederland nu zelfstandig moest 
blijvenn of dat het onderdeel moest worden van een soort federatie van 
staten. . 

Zekerr was echter wel dat de verlossing uit het isolement nabij was. 
Ditt isolement, zo voorspelde Mussert, zou later als een weldaad voor de 
bewegingg worden beschouwd. Door de 'storm met ijzige kilte' die was 
opgestoken,, waren immers de 'dorre blaadjes' en 'ook wel de jonge blaadjes 
diee niet bestand zijn tegen een nachtvorst' weggewaaid.141 Wat overbleef, 
wass een standvastige, hechte kern van bevlogen en nimmer versagende 
strijders:: mannen en vrouwen die ondanks alle moeilijkheden en alle hoon 
vann de buitenwereld bereid waren bij nacht en ontij op pad te gaan voor 
hunn Leider, die bleven doorzetten 'zoo nodig met inzet van uw leven'. 

Natuurlijkk gingen achter alle uiterlijke eensgezindheid nog steeds allerlei 
conflictenn schuil. Vooral binnen de leiding kibbelde men eigenlijk continu 
overr de verdeling van de machtsposities, waarbij persoonlijke haat en nijd 
eenn minstens zo grote rol speelden als de poÜtieke tegenstellingen tussen 
gematigdenn en fanatici. Deze politieke tegenstellingen concentreerden zich 
voorall rondom vragen als hoe ver de NSB in haar identificatie met Duitsland 
mochtt gaan en hoe ver zij in haar agitatie en provocaties moest en kon gaan. 
Dee overtuigde Hitler-volgeling Rost van Tonningen, die naar eigen zeggen 
MeinMein Kampf in één nacht had uitgelezen, meende dat de partij bijna niet 
verr genoeg kon gaan. Als een van de vier NSB-kamerleden baarde hij opzien 
mett uitermate felle redevoeringen, vol beledigingen en verdachtmakingen, 
waarbijj zelfs het optreden van boer Braat bleek afstak. Al wat hij deed in 
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hett parlement, was erop gericht de democratie in diskrediet te brengen. 
Daarbijj schrok hij niet terug voor fysiek geweld. Op 28 februari 1939 gaf hij 
eenn RKSP-kamerlid, die hem van landverraad beschuldigde, een optater. Het 
leverdee Rost van Tonningen een schorsing op wegens gewelddadig gedrag, 
eenn unicum in de parlementaire geschiedenis.142 Dit was veel NSB'ers te 
gortig:: ook in een 'praatparlement' diende een ware nationaal-socialist 
tochh waardigheid en fatsoen uit te stralen. Rost, die al eenmaal eerder was 
geschorst,, liet zich weinig gelegen liggen aan de kritiek van deze in zijn ogen 
'vreesachtigee burgerüeden'. Aan Mussert schreef hij: 

Ikk heb lesjes gekregen in fatsoen, lesjes waarom ik innerlijk heb 
geglimlacht,, maar zou gaarne toch van dergelijke lesjes in de toekomst 
gespeendd blijven. Ik wil U eerlijk bekennen, dat mijn opvattingen 
vann fatsoen niet strooken met die conventioneele begrippen van de 
burgermanskliekk of van een zeker deel der uitgaande wereld, die hun 
opvattingenn plegen te verwisselen als de vele costuums, die zij in hun 
bezitt hebben. Ik hoef U niet uit te leggen, dat het werkelijk begrip van 
fatsoenn wortelt in een zeer sterk godsdienstig besef goed te handelen 
enn dat daarbij uiterlijkheden wegvallen, die juist voor philisters zoo 
ontzaglijkk belangrijk zijn.143 

Hierr sprak de nationaal-socialistische revolutionair pur sang, een man die 
uitt zijn verblijf in Oostenrijk, waar hij afgevaardigde van de Volkenbond 
was,, wist dat de ommekeer niet door keurige heertjes, maar door radicale 
militantenn werd bevochten. Concessies aan heersende normen ter wille van 
dee groei van de beweging wees hij consequent af. Voor Rost van Tonningen 
wass het oorlog, en diee kon de NSB alleen winnen door nog radicaler stand
puntenn te verkondigen en nog hardere middelen te gebruiken. Hoewel Rost 
vann Tonningen door de stelselmatige tegenwerking van Musserts naaste ge
trouwenn nooit tot de absolute top van de partij wist door te dringen, nam 
dee invloed van deze meedogenloze hard-liner binnen de NSB steeds meer 
toe.. Deze invloed bleek onder meer uit de oprichting van de Mussert-Garde 
eindd 1939, een militie die naar het voorbeeld van de Duitse ss was gemo
delleerd.. Veel nadrukkelijker dan de WA was deze kleine keurarmee onder 
leidingg van J.H. Feldmeyer gericht op de overname van de macht op korte 
termijn.144 4 

Hett toont aan hoe ver de NSB sinds haar oprichting was geradicaliseerd. 
Wildee zij aanvankelijk de macht veroveren door het volk voor zich te winnen, 
nuu dit niet gelukt was, was zij bereid om ook zonder de minste instemming 
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hethet bewind over te nemen. De solidariteit van veel Nss'ers richtte zich 
dann ook niet zozeer meer op de Nederlandse natie, als wel op het gehele 
Germaansee ras, waarvan Nederland slechts een onderdeel was. Geïsoleerd 
vann de natie en ideologisch doordrenkt met het Duitse nationaal-socialisme 
wass de NSB voor de Duitse bezetter dan ook de aangewezen partij voor 
hand-- en spandiensten. Als de enige door de Duitse bezetter goedgekeurde 
politiekee partij was zij tijdens de Tweede Wereldoorlog tegelijk het meest 
voorr de hand liggende startpunt voor een politieke carrière geworden. Het 
ledentall van de partij steeg na mei 1940 dan ook in rap tempo naar 85 000 
beginn 1942.145 

Naa de oorlog werd de NSB direct ontbonden en kwamen veel NSB'ers voor 
dee rechtbank. Van de kopstukken werden enkele - onder wie Mussert - ter 
doodd veroordeeld, andere - zoals Van Geelkerken - kregen levenslang. Rost 
vann Tonningen pleegde nog voor zijn berechting zelfmoord. Volgens een 
doorr de Nederlandse regering in Londen aangenomen wetsbesluit was par
tijvormingg op basis van fascistische en nationaal-socialistische basis voort
aann verboden.146 Maar ook zonder een dergelijk verbod zag de toekomst 
vann deze ideologieën er somber uit. De verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlogg hadden de revolutie van rechts in diskrediet gebracht. De 
Nederlandsee identiteit van na 1945 was mede gebaseerd op de afwijzing van 
alless waar de NSB voor stond. Hoewel meer dan eens noodsignalen zijn af
gegevenn over een wederopstanding, is de aantrekkingskracht van fascisme 
enn nationaal-socialisme of daaraan verwante ideologieën na de Tweede 
Wereldoorlogg in Nederland uitermate klein gebleken.147 

DeDe politiek der militanten 

Mett de terreur van het Derde Rijk en de Sovjet-Unie in het achterhoofd 
zijnn inmiddels tal van vergelijkingen tussen communisme en nationaal-
socialisme/fascismee gemaakt. Beperken we ons tot de vorm waarin deze 
ideologieënn zich in Nederland hebben gemanifesteerd, dan lijkt het door 
dee Franse politicoloog Maurice Duverger gehanteerde begrip 'totalitaire 
partij'' op zijn plaats. Duverger doelt hiermee niet zozeer op het doel van 
dezee partijen, maar vooral op de wijze waarop zij hun aanhang aan zich 
trachtenn te binden. De totalitaire partij is een partij waarin het geloof 
vann de kerk is gecombineerd met de discipline van het leger. Er geldt 
geenn onderscheid tussen privé-leven en partijleven: participatie in de par
tijj betekent volledige toewijding en gehoorzaamheid aan de leiding, die 
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overr alle aspecten van het leven van haar aanhang zeggenschap heeft. Po
litiekk is voor de leden van de 'Partij' een allesomvattende levensvulling 
geworden.148 8 

Mett uitzondering van de anarchistische anti-stemdwangpartijtjes lijkt 
dezee typering eveneens te gelden voor de in dit hoofdstuk behandelde 
partijen.. Toch is het de vraag in hoeverre zij, behalve op de CPH, RSAP 

enn de (vooral latere) NSB, ook niet van toepassing is op de ARP en SDAP 

inn hun beginjaren. Politiek was voor hen in deze tijd immers evenzeer 
eenn gemeenschappelijke onderneming, die een volledige acceptatie van 
enn toewijding aan beginselen, organisatiestructuur en leiding impliceerde. 
Watt ARP en SDAP echter van de RSAP, CPH en NSB onderscheidt, is de 

strategiee die zij hadden gekozen. In tegenstelling tot de revolutionaire 
partijenn wilden zij door verkiezingswinst een zo groot mogelijk aandeel 
inn het landsbestuur veroveren. Daardoor raakten sociaal-democraten en 
antirevolutionairenn enerzijds langzamerhand vervlochten met een systeem, 
datt zij eigenlijk hadden willen veranderen, terwijl zij anderzijds de grenzen 
vann het bereikbare leerden kennen. De ARP en in mindere mate ook de 
SDAPP werden zo op den duur onderdeel van het ingewikkelde politieke 
schaakspell van de 'pacificatiedemocratie'.14* Daarin was een zekere kloof 
tussenn partij-elite en partijleden essentieel. Een te grote bemoeizucht van 
dee leden zou de toch al moeizame onderhandelingen met de andere partijen 
immerss kunnen schaden. De betrokkenheid die de partijleiding vroeg, gold 
opp den duur dan ook minder de partij maar veel sterker de zuil, die zij 
vertegenwoordigde. . 

Waarr het 'totalitaire' karakter van de SDAP en ARP als partijorganisaties 
langzamerhandd vervaagde, nam het bij de RSAP, de CPH en de NSB naarmate 
dee jaren vorderden eerder toe. In tegenstelling tot ARP en SDAP hielden zij 
zichh dan ook afzijdig van de gangbare politiek. 'Meedoen' in het lands
bestuurr was voor hen geen optie, zij wilden de hele natie onder controle 
krijgen.. Zoals de bolsjewisten in de Sovjet-Unie en de fascisten en nationaal
socialistenn in Italië en Duitsland hadden aangetoond, was dit mogelijk als 
menn over een harde kern van volledig toegewijde en strijdvaardige leden 
beschikte.. De totalitaire partij richtte de energie dan ook grotendeels op de 
vormingg van een kern van militante, fanatieke volgelingen. Voor haar leden n 
wass zij meer een morele dan een politieke leerschool; zij maakte hen tot de 
karaktervollee helden van de toekomst 

Dee landdagen van de NSB, maar ook de toogdagen van de CPH en 
RSAPP hadden daarbij ook de functie van een gezamenlijk eerbetoon aan 
hett heldendom van de aanwezigen: zij applaudisseerden niet alleen voor 
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hunn roergangers, maar ook voor zichzelf. Als tegenpool van de nationaal-
socialistischee en de communistische 'gestaalde kaders' werden in beide 
partijenn respectievelijk de liberaal en de anarchist voorgesteld. Anarchisme 
enn liberalisme golden daarbij niet zozeer als een ideologische categorie, maar 
alss een psychologische zwakte, die de nationaal-socialist en de communist 
haddenn overwonnen. Een dergelijke zwakte bleef nochtans steeds op de loer 
liggen:: bij onvrede over de inzet van leden sprak men al snel over 'liberale' 
off 'anarchistische' tendensen binnen de partij.150 De totale ommekeer vroeg 
omm een totale opoffering en onderwerping: de echte revolutionaire partij 
wass noodgedwongen een totalitaire partij. 

Dee afwijzende houding van de buitenwereld versterkte het totalitaire 
karakterr van deze partijen. Als de binnenlandse agenten van de totalitaire 
systemenn van de Sovjet-Unie en het Derde Rijk, die beide, direct of in
direct,, Nederland als onafhankelijke natiestaat bedreigden, golden zij als 
potentiëlee landverraders. Binnen de CPH droeg deze vijandigheid, zoals de 
historicuss Voerman heeft laten zien, bij tot het ontstaan van 'een getto
mentaliteit,, waarbij het negativisme kon worden opgevat als een bewijs van 
hett eigen gelijk'. 'Het communistische "wij-gevoel" werd bevorderd door 
dee collectieve ervaring van de ondubbelzinnige afwijzing door de "burger
lijke"" samenleving'.151 Bij de RSAP en NSB zou hetzelfde proces plaatsvinden, 
zijj het dat de afwijzing in het geval van de NSB lange tijd nog dubbel
zinnigg was. Als fatsoenlijke, nationalistische partij kon zij daardoor in de 
eerstee jaren nog onderdak bieden aan de meest uiteenlopende 'burgerlijke' 
groepen.. Door de toenemende externe druk maakte de harde kern zich 
rondd 1936 en 1937 definitief meester van de partij. In haar politieke en 
maatschappelijkee isolement en in de kritiekloze bewondering van haar bui
tenlandsee voorbeeld ging de nationaal-socialistische gemeenschap vanaf die 
tijdd als twee druppels water lijken op de communistische en revolutionair-
socialistischee gemeenschappen, zij het dat deze laatste in omvang beduidend 
kleinerr was. 

Dee NSB, de CPH en in mindere mate ook de RSAP beschikten hierdoor 
overr een tamelijk stabiele aanhang. Met de SGP, de CDU en enkele minuscule 
extreem-rechtsee partijtjes behoorden zij aan het eind van de jaren dertig 
tott de weinige kleine partijen, die een tamelijk vaste positie binnen het 
politiekee bestel leken te hebben verworven. Welke positie dat was, werd 
overduidelijkk nadat de Nederlandse regering eind april 1940 de staat van 
belegg had afgekondigd. Nederlanders 'wier aanwezigheid voor de rust en de 
algemenee veiligheid wordt geacht gevaarÜjk te zijn', werden op grond van 
ditt besluit geïnterneerd. Het betrof niet alleen een aantal NSB'ers, maar ook 
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verschillendee leden van de CPN en de RSAP. Sommigen van hen zouden de 
dagg van de Duitse inval, 10 mei 1940, in dezelfde cel beleven: les extremes 
sese touchent, bijna fysiek, terwijl de Nederlandse democratie bezweek onder 
hett oorlogsgeweld.152 




