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SLOTBESCHOUWING G 

Dee tegenpartijen 

'Onzee tijd kenmerkt zich door vereering van uitersten,' schreef de conserva-
tief-liberalee journalist P.H. Ritter jr in 1934. 'Wie poogt dezen tijd te boetsee-
renn in woord of beeld, moet het zoeken aan de peripheric,' zo adviseerde hij 
dann ook. Het waren volgens hem immers niet de grote partijen en de mach-
tigee politici die de 'volksbelangstelling' weerspiegelden, maar de 'extreme 
figurenfiguren van links en rechts'.1 

Alss men op advies van Ritter het vooroorlogse Nederland aan de hand 
vann de kleine partijen gaat schetsen, ontstaat een beeld dat in veel opzichten 
afwijktt van het traditionele beeld. In plaats van een stabiel en conservatief 
landd met een gematigde, lijdzame bevolking wordt Nederland dan een land 
vann felle strijd, diepe tegenstellingen, grootse idealen en bittere vijandbeel-
den.. Niet gematigde regenten als Ruys de Beerenbrouck en De Geer, of 
eenn kloeke Macher als Colijn symboliseren dan dit tijdperk, maar gepassio-
neerdee profeten als Piet Schmidt en J.A. Veraart, onbesuisde provocateurs 
alss Erich Wichman en boer Braat, donderprekende dominees als CA. Ling-
beekk en G.H. Kersten en militante revolutionairen als Henk Sneevliet en 
Meinoudd Rost van Tonningen. 

Zo'nn beschrijving van het vooroorlogse Nederland zou ernstig vertekend 
zijn.. De verkiezingsuitslagen wijzen immers uit dat zelfs ten tijde van de 
economischee nood van de jaren dertig steeds meer dan tachtig procent van 
dee Nederlandse bevolking op een van de grote partijen stemde. De overige 
stemmenn gingen naar een veelheid van partijtjes, lijsten en verbonden, die 
allee machteloos langs de kant stonden. Waarschijnlijk was de NSB de enige 
nieuwee partij waarvan korte tijd een reële dreiging uitging. Na haar succes 
inn 1935 (7>94% van de stemmen) stokte haar opmars echter en werd zij een 
vann de vele, geïsoleerde kleine partijtjes. Wie uit zucht naar spanning en 
sensatiee het interbellaire Nederland tot de dramatische proporties van de 
Republiekk van Weimar of zelfs de Franse Derde Republiek wil opblazen, 
doett de historische werkelijkheid geweld aan. 

Menn kan wel volhouden dat de kleine partijen een belangrijk inzicht 
biedenn in de angsten, verlangens en onlustgevoelens van deze periode. Al-
leenn hun ontstaan was immers al het resultaat van (een combinatie van) 
bepaaldee gevoelens van onvrede. Aangezien bovendien toch vaststond dat 
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zijj  binnen het heersende bestel tot de oppositiebanken waren veroordeeld, 
hoefdenn zij zich in hun optreden niet geremd te voelen door strategi-
schee overwegingen: zij konden tegenstellingen aanscherpen, zonder re-
keningg te houden met de bestuurbaarheid van het land, heikele thema's 
politiserenn die de grote partijen liever onaangeroerd lieten en ongestraft 
kritiekk uiten op de politieke ruilhandel, waaraan zijzelf niet deelnamen. 
Doorr hun eeuwige oppositierol en hun zucht naar een electorale door-
braakk spraken de meeste kleine partijen uit wat zij dachten dat in bredere 
kringg aan frustratie en onbehagen leefde. Op grond van de casestudies 
zoudenn daarbij vier belangrijke soorten onvredegevoelens onderscheiden 
kunnenn worden, waaraan verschillende kleine partijen hebben geappel-
leerd. . 

InIn de eerste plaats waren dat allerlei gevoelens van onvrede en onzeker-
heidd die samenhingen met het verdwijnen van een politieke cultuur waarin 
politiekk een zaak was van de bourgeoisie, van eminente, onafhankelijke par-
lementariërss en deftige kiesverenigingen. De georganiseerde massapartijen, 
diee het politieke leven meer en meer domineerden, vormden het mikpunt 
vann de kritiek. Enerzijds zouden de partijbesturen door hun greep op de 
kandidaatstellingg de kiezers monddood maken, anderzijds vreesde menig-
eenn dat de partijbesturen de oren juist te veel lieten hangen naar de wensen 
vann de 'onontwikkelde massa' en dat de democratie aldus zou ontaarden in 
eenn dictatuur van de middelmaat. Dit niet altijd even consistente onbehagen 
mett de nieuwe politieke cultuur was natuurlijk het sterkst herkenbaar bij de 
Economischee Bond en de deftige verkiezingscomités van Samuel van Hou-
tenn en Eeltjo Aldegondus van Beresteyn die alle in liberale kring opereerden. 
Maarr ook katholieke splinters als de NKP en de Lijst Arts, de verschillende 
boeren-- en middenstandspartijen en anti-democratische partijen als de NSB 
enn het Verbond voor Nationaal Herstel speelden in op dit ongenoegen met 
dee 'tirannieke partijpolitiek'. 

InIn de tweede plaats waren er gevoelens van frustratie en teleurstelling 
diee een direct gevolg waren van de hoge verwachtingen die de nieuwe 
beginselpartijen,, ARP, SDAP en in mindere mate de RKSP en de CHU, in de 
voorgaandee jaren hadden gewekt. Ofschoon de laatste obstakels op weg naar 
eenn 'nieuwe staatkunde' met de invoering van het algemeen kiesrecht en de 
evenredigee vertegenwoordiging opgeruimd leken, waren de resultaten die 
dezee partijen in de praktijk behaalden, weinig spectaculair: er werd vooral 
veell  georganiseerd, geconsolideerd en gedelibereerd. Politiek leek zo terug-
gebrachtt van een heroïsche, gezamenlijke mars naar een nieuwe toekomst 
tott 'de kunst van het bereikbare', waarvoor alleen een kleine, ervaren elite 
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geschiktt was. Zolang hiervan de materiële en immateriële vruchten kon-
denn worden geplukt, ondervond deze nieuwe gematigdheid relatief weinig 
verzet,, maar nadat het economische tij omsloeg, ontstond vooral onder 
dee jongere generaties een toenemende hang naar idealisme, passie en in-
spirerendd leiderschap. Sommigen hoopten dit te vinden in een terugkeer 
naarr de oorspronkelijke beginselen en stijl van de moederpartij (zoals de 
osp'ers,, de cou'ers en de KDp'ers), anderen keken voor nieuwe inspiratie 
naarr het buitenland, met name naar het Derde Rijk, het fascistische Italië 
enn de bolsjewistische Sovjet-Unie. 

Inn de derde plaats waren er mensen die zich van het politieke bestel 
vervreemdd voelden omdat de politiek, zoals zij die waarnamen, zich weinig 
voorr hun lot leek te interesseren. Zij herkenden zich niet of onvoldoende 
inn een van de bestaande politieke partijen en voelden zich niet vertegen-
woordigdd in de gebruikelijke verzuilde patronen van overleg. Verschillende 
kleinee partijen hebben zich in deze periode opgeworpen als de vertolkers 
vann zulke gevoelens van achtergesteldheid en buitengeslotenheid. De Plat-
telandersbond,, de middenstandspartijen en later ook de NSB speelden in 
opp de frustraties van niet-confessionele boeren en middenstanders, die zich 
niett bij de elitaire liberale partijen thuis voelden. Kleine christelijke partijen 
alss de SGP en in mindere mate de HGS en de CNA probeerden de door de 
ARPP en CHU verwaarloosde protestantse stromingen aan zich te binden. En 
dee CPH, RSAP en de anti-stemdwangpartijen vonden hun aanhang voor een 
groott deel in de vrijsocialistische arbeidersmilieus, waar de SDAP nooit voet 
aann de grond had gekregen. 

Bepaaldee specifieke gevoelens van regionale achtergesteldheid waren ten 
slottee herkenbaar in de RKVP en in de Plattelandersbond. Zeker vergele-
kenn met ons omringende landen werd echter relatief weinig op regionale 
frustratiesfrustraties ingespeeld: specifieke regionale of separatistische partijen heeft 
Nederlandd in tegenstelling tot Groot-Brittannië, Duitsland en België nau-
welijkss gekend. De enige keer dat in deze periode in Nederland een uitge-
sprokenn regionalistische partij aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelnam, 
wass in 1922. Het ging om de persoonslijst van het voormalig RKSP-Tweede-
Kamerlidd H.A.G. van Groenendael, die pleitte voor een autonomere positie 
vann Limburg binnen de Nederlandse staat en zelfs voor aansluiting van de 
provinciee bij België. Van Groenendaels actie wekte een enorme storm van 
protest:: de Limburger zou een landverrader zijn, een Belgische spion die 
dee Limburgse gemoederen moest opstoken. Zijn lijst kreeg nog geen 0,1 % 
vann de stemmen (1,1% in Limburg) en Van Groenendael emigreerde na de 
verkiezingenn naar België.2 
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Tenn slotte was er een algeheel gevoel van onbehagen over de parle-
mentairee democratie, dat bijna bij alle kleine partijen aanwezig was en dat 
daaromm bijna als een overkoepelend thema beschouwd kan worden. Het 
iss nauwelijks mogelijk een exact onderscheid te maken tussen een kritiek 
opp het functioneren van de parlementaire democratie en een afwijzing van 
haarr grondslagen. Menigeen, ook in de grote partijen, zag de parlementaire 
democratiee van 1917 immers niet zozeer als een eindpunt van de staatkun-
digee ontwikkeling, maar veeleer als een overgangsfase naar iets hogers. De 
kritiekk op haar functioneren werd dan ook zelden gedragen door de notie 
datdat een parlementaire democratie met algemeen kiesrecht uiteindelijk wél 
hett hoogste goed was. Bij de meeste kleine partijen gingen de aanvallen op 
dee slechte werking van de parlementaire democratie daarom ook gepaard 
mett pleidooien voor alternatieve stelsels, variërend van een dictatuur van 
hethet proletariaat (CPH, RSAP), een autoritaire, fascistische staat (NSB en aan-
verwantee partijen) tot een soort staatkundig corporatisme (onder andere 
dee NBTM-partij), een theocratische staat (HGS, SGP) of een democratie met 
beperktt kiesrecht (Van Houten, Vaderlandsch Verbond). 

Naa deze inventarisatie van ongenoegens, die de kleine partijen trachtten te 
verwoorden,, is de volgende vraag natuurlijk waarom zij hierin maar matig 
success hadden. Men zou hieruit kunnen concluderen dat de onvredegevoe-
lenss waaraan zij appelleerden, te weinig wijdverbreid waren om hen aan een 
klinkendd stembusresultaat te helpen. Zo'n conclusie is echter al te makke-
lijk .. De individuele politieke belevingswereld is te gecompliceerd om haar 
tee reduceren tot de uiteindelijke keuze in het stemhokje. Natuurlijk waren 
err kleine partijen, die zich op wel zeer specifieke frustraties richtten: men 
denkee bijvoorbeeld aan belangenpartijen als het Verbond tot Democrati-
seeringg der Weermacht of de Politiepartij. Maar ongetwijfeld weerspiegel-
denn veel andere kleine partijen, zij het vaak uitvergroot, wel degelijk een 
onbehagenn dat in bredere kring leefde dan hun aanhang doet vermoeden. 
Datt de meeste kiezers desondanks op een van de grote, gevestigde partijen 
stemden,, kan dan ook alleen verklaard worden door andere factoren in het 
verhaall  te betrekken. 

Hett licht valt dan allereerst op de kleine partijen zelf. Het is bij de meeste 
vann hen niet moeilijk aan te geven waarom de kiezers hen massaal negeer-
den:: hun leiders waren tweede- of derderangsfiguren, hun programma's en 
propagandaa stonden bol van de afbrekende retoriek zonder dat realistische 
oplossingenn werden geboden en hun partijorganisaties maakten door ge-
brekk aan mankracht en middelen en / of door onderlinge ruzies beslist geen 
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solidee indruk. Hierdoor hing ook rond meer serieuze kleine partijen een 
geurr van rancune en ressentiment, vormgegeven in hopeloze amateurpoli-
tiek,, met 'Vrij vissen in het Vondelpark'-achtige oplossingen. En er waren 
err ook zoveel van: 32 lijsten in 1918, 48 in 1922 en 54 in 1933. Hoe kon de 
kiezerr tussen al die verbonden, partijen, bonden en lijsten nog een onder-
scheidd maken? Van de soepele kieswet gingen ook weinig prikkels uit om 
samenwerkingg te zoeken en een partijorganisatie van de grond te krijgen. 
Dee segmentatie van de samenleving weerspiegelde zich aldus ook in de 
versplintering:: er ontstonden boerenpartijen voor katholieken, orthodoxe 
protestantenn en vrijzinnigen. 

Doorr deze wildgroei aan weinig serieus te nemen tegenpartijtjes werd 
hett klimaat voor het ontstaan van meer serieuze, nieuwe partijen steeds 
ongunstiger.. Zij kampten van meet af aan met een slecht imago en hun 
optredenn stond bovendien direct in het teken van de paradox dat zij een 
versplinteringg wilden bestrijden, die zijzelf hadden helpen verergeren. Maar 
dee verslechtering van het klimaat voor nieuwkomers was evenzeer een ge-
volgg van de doelbewuste pogingen van de grote partijen om iedere vorm 
vann nieuwe concurrentie van begin af aan de wind uit de zeilen te nemen. 
Machtspolitiekee overwegingen speelden hierbij natuurlijk een belangrijke 
rol:: voor de grote partij was iedere nieuwkomer een potentiële stemmen-
rover.. Maar misschien nog belangrijker dan het mogelijke electorale verÜes 
wass dat de grote partijen in de enthousiaste partijvorming een bedreiging 
kondenn zien voor hun nog wankele positie als de zelfbenoemde intermedi-
airss tussen kiezer en gekozene. Hoeveel invloed en macht hadden de grote 
partijorganisatiess immers nog als alle gepasseerde kandidaten, ontevreden 
belangenbehartigerss en gefrustreerde Prinzipienreiter hun eigen lijsten gin-
genn indienen? 

Daarnaastt was ongetwijfeld ook sprake van een oprechte bezorgdheid 
overr de negatieve gevolgen die de toenemende versplintering voor het aan-
zienn en het functioneren van de nog prille democratie had. De aanwezigheid 
vann de vele kleine fracties in de Tweede Kamer kwam de daadkracht van 
dee democratie niet ten goede. De kleine fracties eisten spreektijd en ver-
traagdenn daardoor de besluitvorming, terwijl ze - bij de door de aparte 
positiee van de SDAP toch al moeizame vorming van coalities met een wor-
kingking majority - als bijkomende stoorzender optraden. In de ogen van de 
gevestigdee partijen vergiftigden zij bovendien de politieke atmosfeer met 
hunn demagogische optreden en hooggestemde beloften, terwijl de uitdij-
endee stembiljetten de kiezer in verwarring brachten en afbreuk deden aan 
dee ernst van de verkiezingen. De toenemende versplintering gaf zo voeding 
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aann een om zich heen grijpend cultuurpessimisme, waarin de invoering van 
hethet algemeen kiesrecht als begin van een 'opstand der horden', een 'infan-
tiliseringg van de beschaving' of op zijn minst van een desintegratie van de 
natiee werd gezien.3 

Dee grote partijen hadden zo bezien alle reden om de toenemende ver-
splinteringg een halt toe te roepen. De meest voor de hand liggende maatregel 
daartoee was natuurlijk om de kiesdrempel te verhogen en de voorwaarden 
voorr deelname strenger te maken. Dit laatste zou in 1935 inderdaad gebeu-
renn door dee invoering van een waarborgsom. Een drastische verhoging van 
dee kiesdrempel is echter achterwege gebleven. Een in 1934 door de regering 
voorgesteldee verhoging van de kiesdrempel tot 4% werd door de Tweede 
Kamerr afgewezen. Machtspolitieke argumenten zullen hierbij zeker een rol 
hebbenn gespeeld: de sociaal-democraten en de confessionelen vreesden dat 
'dee ander' zou profiteren van het verdwijnen van de kleine partijen, ter-
wijll  de liberalen inmiddels zo zwak waren dat zij reden hadden om ieder 
gerommell  met de kiesdrempel te wantrouwen. Er waren ook meer prin-
cipiëlee argumenten: verhoging van de kiesdrempel zou in strijd zijn met de 
geestt van de evenredige vertegenwoordiging en was ook vanuit historisch 
oogpuntt onbillijk. Waren immers niet ook de SDAP en de ARP als kleine 
partijenn begonnen? Ten slotte achtte men het ook vanuit het oogpunt van 
dee openbare orde onverstandig om de kleine partijen uit te sluiten van het 
politiekee spel. De kleine partijen zouden dan, zoals de ARp'er Hugo Visscher 
hett verwoordde, 'door een gevoel van onrecht getroffen en bewogen, niet 
ophoudenn als donkere machten te woelen in den boezem van het volk om 
eenn geest van verzet tot uiting te brengen'.4 

Dee grote partijen beschikten bovendien over voldoende andere machts-
middelenn om de kleine partijen vroegtijdig de pas af te snijden. In de eerste 
plaatss beroofden zij nieuwkomers bij voorbaat al van iedere invloed. In de 
Tweedee Kamer, maar ook in gemeenteraden en Provinciale Staten dirigeer-
denn zij de kleine partijen die de kiesdrempel hadden behaald, linea recta 
naarr de oppositiebankjes. De moties die kleine fracties indienden, werden 
steevastt verworpen, hun toespraken genegeerd en slechts zelden mocht een 
vertegenwoordigerr van een kleine partij in een parlementaire commissie 
plaatsnemen.. In de tweede plaats hadden de grote partijen de steun van 
eenn groot deel van de media. Veel kranten waren door tal van formele en 
personelee contacten sterk met een van de grote partijen verbonden. De 
redactiess van deze bladen wisten dan ook precies wat hun te doen stond 
alss de moederpartij concurrentie kreeg van een nieuwe partij: zo mogelijk 
negerenn en zo nodig zwartmaken, luidde het devies.5 De voormannen van 
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dee partij werden bespot, hun bedoelingen in twijfel getrokken, hun achter-
grondenn verdacht gemaakt en hun onderlinge ruzietjes tot grote proporties 
opgeblazen.. Een lid van een van de kleine partijen overdreef nauwelijks 
toenn hij schreef: 

Wijj  zijn gehoond, gesmaad, gescholden voor leugenaars, nietsdoe-
ners,, eigen eerzoekers, ijdelheidsmannen, achterlijken, warhoofden, 
onwetendenn en wat al niet meer, en dat in hoogst fatsoenlijke bladen 
doorr hoogst eerbiedwaardige mannen.6 

InIn de neutrale pers was de houding stellig minder negatief: in de beginjaren 
kregenn de Economische Bond en de comités van Van Beresteyn en Van Hou-
tenn zelfs de openlijke sympathie van enkele vooraanstaande journalisten. De 
neutralee kranten waren ook de enige die bereid waren verkiezingsadverten-
tiess van kleine partijen af te drukken. Toch werd ook hier de berichtgeving 
overr kleine partijen steeds negatiever: de bezorgdheid over de toenemende 
versplinteringg won het uiteindelijk van de belangstelling voor de nieuwko-
mer.7 7 

InIn de derde plaats waren de grote partijen in deze tijd natuurlijk meer 
dann geïsoleerde partijorganisaties: zij maakten onderdeel uit van een heel 
netwerkk aan maatschappelijke organisaties, variërend van vakbonden tot 
sportverenigingenn en van scholen tot kerken. Deze verzuilingsgraad ver-
schildee wel sterk per volksdeel. Het hoogste was zij in katholieke en pro-
testantsee kring, de socialisten waren goede derde en in liberale gelederen 
wass zij veruit het minst sterk. De liberale partijen beschikten daardoor 
ookk veel minder over een machtsmiddel dat de grote confessionele partijen 
enn de SDAP veelvuldig hebben ingezet, namelijk de uitsluiting van dissi-
dentenn uit de zuilorganisaties. Door hun nauwe contact met de kerkelijke 
leidingg beschikten de ARP en de RKSP over het scherpste wapen, te we-
tenn de openlijke, kerkelijke veroordeling van dissidenten, In het geval van 
dee NSB gingen de met de ARP verbonden gereformeerde kerken in Neder-
landd zelfs over tot volledige uitsluiting, terwijl de katholieke kerkleiding 
praktischh hetzelfde deed door de sacramenten te weigeren aan openlijke 
nationaal-socialisten. . 

Apartee vermelding verdienen ten slotte de door landelijke en lokale 
overhedenn genomen maatregelen om de revolutionaire partijen van links 
enn rechts de voet dwars te zetten. Tot deze maatregelen behoren onder 
anderee het verbieden van demonstraties en vergaderingen, de instelling 
vann de Centrale Inlichtingendienst in 1919, de censuurmaatregelen van 
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dee Radio-Omroep Controle Commissie, de weigering om statuten goed 
tee keuren en ten slotte het uniformverbod en het ambtenarenverbod van 
1933-- Overigens ondervonden niet alleen partijen als de CPH, de RSAP en 
dee NSB hiervan hinder, maar ook, zij het wel in mindere mate, de SDAP.8 

Hett illustreert de nog precaire positie van de sociaal-democraten in deze 
periode.. Wat omvang betreft was de SDAP weliswaar onmiskenbaar een grote 
partijj  (zij had op de RKSP na zelfs de meeste zetels), maar tot de gevestigde 
ordee hoorde zij, zeker op landelijk niveau, niet. Mede uit angst voor de 
onderdrukkingg van de eigen partij had de SDAP zich met succes verzet 
tegenn een in 1936 ingediend voorstel om revolutionaire vertegenwoordigers 
voortaann de toegang tot de Tweede Kamer te ontzeggen. 

Dezee felle bestrijding en openbare verguizing van kleine partijen droegen 
sterkk bij aan een klimaat, waarin het domweg not done was omm buiten de 
gevestigdee partijen om politiek te bedrijven. Er was eigenlijk sprake van een 
vicieuzee cirkel, waarin isolement en radicalisering elkaar versterkten. Veel 
kleinee partijen bezweken onder deze druk van de buitenwereld, terwijl zij 
diee wel standhielden meer en meer vergiftigd raakten door gevoelens van 
miskenning,, soms zelfs van uitverkiezing en een toenemende wrok tegen 
dee buitenwereld. Financiële problemen waren in de meeste kleine partijen 
aann de orde van de dag: weinig geldschieters bleken bereid te investeren in 
eenn kansloos geachte nieuwkomer. Noodgedwongen moesten veel kleine 
partijenn hun verkiezingscampagnes beperken tot een paar advertenties in 
dee neutrale pers en enkele weinig professioneel ogende pamfletten. Ook het 
aantall  capabele figuren dat zich kandidaat wilde stellen voor een nieuwe 
partij,, nam zienderogen af. In de eerste jaren na de invoering van de nieuwe 
kieswett wisten vrijzinnige splinters als de Economische Bond van Treub en 
dee kiescomités van Van Beresteyn en Van Houten en in mindere mate ook 
dee NKP en de CPH nog verschillende vooraanstaande personen aan zich te 
binden.. Eind jaren twintig, begin jaren dertig slaagden partijen als de RSP en 
hett Verbond voor Nationaal Herstel hier nauwelijks meer in. Sneevliet wist 
zelfss zijn politieke mentrix Henriette Roland Holst niet meer over te halen, 
terwijll  het Verbond voor Nationaal Herstel zijn langdurige zoektocht naar 
eminentee mannen van de daad uiteindelijk zag eindigen bij CJ. Snijders, 
eenn tachtigjarige ex-generaal. Musserts plannen voor oprichting van de NSB 
tenn slotte stuitten zelfs in zijn eigen omgeving op wantrouwen. 'Jongen, er 
zijnn al zoveel partijen,' zou zijn moeder hebben verzucht. 'Wil je er nog een 
bijj  hebben?' Daarop zou Mussert hebben geantwoord: 'Moeder, dit is geen 
partij,, dit is een beweging.'9 
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Mett de keuze voor de term beweging wilde Mussert inderdaad doen 
uitkomenn dat de NSB zich niet als een volgende deelnemer aan de verkie-
zingsstrijdd zag, maar als een buiten de politiek staande organisatie die met 
anderee middelen de macht wilde veroveren. De beslissing om de NSB zo lang 
mogelijkk buiten de verkiezingsstrijd te houden, is waarschijnlijk dan ook de 
bestee die Mussert in zijn door verkeerde inschattingen getekende politieke 
levenn heeft genomen. Toen de NSB in 1935 na vier jaren van organisatie 
enn propaganda voor de eerste maal aan de Provinciale-Statenverkiezingen 
deelnam,, maakte zij niet de indruk van weer een kansloze, nieuwe partij, 
maarr van een buiten de politiek staande volksbeweging, waarvan al dui-
zendenn Nederlanders lid waren. Hoewel Mussert en de zijnen ook voordien 
all  tegenwerking hadden ondervonden, kregen zij pas na dit formele de-
buutt op het politieke toneel de volle laag van de publieke opinie over zich 
heen. . 

Ookk de andere nieuwe initiatieven die in de jaren dertig ontstonden, 
zoalss Landbouw en Maatschappij, de Internationale Vereeniging Bellamy, 
Eenheidd door Democratie en de Beweging Versterking der Nederlandsche 
Gemeenschap,, presenteerden zich als bewegingen en hielden zich alle zoveel 
mogelijkk buiten het partijpolitieke gewoel. Als alternatief voor de gevestigde 
politiekk boden zij ontevredenen, idealisten en geëngageerde intellectuelen, 
diee zich in geen van de bestaande partijen konden vinden, de mogelijkheid 
omm als 'politicus zonder partij' uiting te geven aan hun betrokkenheid, 
zonderr meteen als een soort Hadjememaars aan de schandpaal te worden 
genageld. . 

Aann het eind van de jaren dertig waren zo in feite twee verschillende poli-
tiekee domeinen ontstaan, waartussen weinig directe concurrentie bestond. 
Hett ene domein was er een van bewegingen, tijdschriften, conferenties 
enn meetings, waarin met grote woorden en hooggestemde idealen voor-
bereidingenn werden getroffen voor een nieuw Nederland. Politiek stond 
hierr los van stembusresultaten en parlementaire vertegenwoordiging, maar 
wass vooral een zaak van het opvoeden en overtuigen van de bevolking. 
Hett andere domein was dat van verkiezingen en praktische besluiten. Hier 
maaktenn de grote partijorganisaties de dienst uit, zonder dat zij daarbij nog 
veell  hinder ondervonden van nieuwe partijen. De weinige kleine partijen 
diee aan het eind van deze periode nog bestonden, zoals de SGP, de NSB, de 
CPNN en de RSAP, bevonden zich in een politiek en geestelijk isolement. Zij 
haddenn zich weten te handhaven door een cultus van de eigen uitverkiezing 
en/off  omdat zij groepen aan zich hadden weten te binden die buiten de 
grijparmenn van de grote partijen waren gebleven: de bevindelijk gerefor-
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meerdenn bij de SGP, de vrijsocialistische arbeidersmilieus bij de CPN en RSAP 
enn de niet-confessionele middenstanders en boeren bij de NSB. Als de ver-
tegenwoordigerss van deze vergeten minderheden droegen zij uiteindelijk 
misschienn wel meer bij aan de stabiliteit van het politieke systeem dan dat 
zijj  het ondergroeven. 


