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EPILOOG G 

Kleinee politieke partijen na 1945 

Tott besluit van dit boek zullen op basis van de gegevens van de databank 
enkelee opmerkingen worden gemaakt over de ontwikkelingen die zich na 
19455 aan de rand van het politieke bestel hebben voorgedaan. Het gaat 
err niet zozeer om een volledig overzicht te bieden, als wel het vraagstuk 
vann verandering en continuïteit na 1945 vanuit het perspectief van de 
kleinee partijen te beschouwen. De vraag of de Tweede Wereldoorlog als 
eenn breuk in de Nederlandse geschiedenis moet worden aangemerkt, is een 
vann de meer omstreden kwesties in de historiografie over Nederland in 
dee twintigste eeuw. De naoorlogse wederopstanding van de grote politieke 
partijen,, de mislukte doorbraak en de terugkeer van de verzuiling worden 
daarbijj  opgevat als tekenen van een sterke continuïteit. Daartegenover lijken 
dee dekolonisatie, de sterke industrialisatie, het veranderend leiderschap (van 
dee autoritaire Colijn naar Vadertje' Drees) en de internationalisering van 
politiek,, economie en cultuur in de richting van discontinuïteit te wijzen.1 

Watt de kleine politieke partijen betreft, lijk t in de eerste naoorlogse ja-
renn zowel sprake van verandering als van continuïteit. Verandering was er 
watt de omvang van de groep betreft. Van de veertien kleine partijen die 
inn 1937 aan de Tweede-Kamerverkiezingen hadden deelgenomen, keerden 
dee meeste na de oorlog niet terug. De boeren- en middenstandspartijen 
lekenn in rook opgegaan, de CDU had zich, in het kader van de doorbraak, 
aangeslotenn bij de PvdA en de NSB en andere fascistische partijen hadden 
zichzelff  door hun collaboratie voorgoed buitenspel gezet. Partij vorming op 
fascistischee of nationaal-socialistische grondslag werd na 1945 verboden. 
Uitt de brokstukken van de HGS en de RSAP kwamen ten slotte nog wel 
tweee partijtjes voort (respectievelijk de Protestantse Unie en de Revolutio-
nairr Communistische Partij), maar deze waren geen schim meer van hun 
voorgangers.2 2 

Alleenn de SGP en de CPN namen na 1945 weer hun oude plaats als ge-
vestigdee kleine partij in. Bij de CPN leek aanvankelijk zelfs meer dan dat in 
hett vat te zitten. Door haar rol in het verzet en ook door de oorlogsinspan-
ningenn van de Sovjet-Unie had de partij duidelijk aan prestige gewonnen. 
Prominentee communisten namen in de eerste maanden na de bevrijding 
deell  aan overleg op het hoogste niveau en bij de Tweede-Kamerverkiezingen 
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vann 1946 behaalde de partij maar liefst 10,6% van de stemmen. In plaats 
vann de definitieve verlossing uit het isolement zou deze verkiezingsuitslag 
echterr een incident in de geschiedenis van de partij blijken te zijn. Na de 
uitbraakk van de Koude Oorlog in 1947-1948 belandde zij opnieuw in een 
volstrektee politieke afzondering, met alle daarbij behorende kenmerken, 
zoalss een langzaam afkalvend electoraat, interne onenigheid, een groeiende 
sfeerr van paranoia en een sterke nadruk op de opofferingsgezindheid van 
dee leden.3 

Hoewell  minder extreem dan de CPN bevonden ook de andere kleine par-
tijenn zich in de jaren van wederopbouw en koude oorlog in een isolement. In 
tegenstellingg tot de vooroorlogse jaren ging van dit isolement een ontmoedi-
gendd effect uit. Met uitzondering van de eerste naoorlogse verkiezingen van 
19466 en 1948, toen zich allerlei idealistische partijtjes als de Vooruitstrevende 
Partijj  voor de Wereldregering en de Nederlandse Bellamypartij manifesteer-
den,, heerste er een ongewone rust op de verkiezingsmarkt: in 1956 namen 
nogg slechts tien partijen deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen.4 Het in 
vergelijkingg met hun voorgangers meer toegankelijke karakter van de PvdA 
enn (in mindere mate) de W D zal daarbij evenzeer een rol hebben gespeeld, 
alss een meer algemeen besef dat de speelruimte voor nieuwe bewegingen en 
experimentenn in deze 'jaren van tucht en ascese' gering was. Alleen aan de 
rechterzijdee van het politieke spectrum ontstond een aantal nieuwe partijen 
zoalss de Onafhankelijk Nationale Groep van W.K.H. Feuilletau de Bruyn, 
dee Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart waarin de journalist P.H. Ritter 
jrr actief was en tenslotte de Katholieke Nationale Partij (KNP) onder lei-
dingg van oud-minister van Koloniën Ch.J.I.M. Welter. Dankzij katholieke 
proteststemmenn tegen de rooms-rode samenwerking wist de KNP zelfs tot 
dee Tweede Kamer door te dringen, maar in 1955 keerde zij mede onder 
drukk van het episcopaat terug naar de moederpartij.5 De speelruimte voor 
dissidentee katholieken bleef miniem. 

Conservatievee groeperingen als de Onafhankelijk Nationale Groep en 
dee Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart ondervonden hiervan geen 
hinder:: hun aanhang kwam grotendeels voort uit de hogere, protestants-
nationalistischee milieus, die voor de oorlog het jachtterrein hadden ge-
vormdd voor partijen als het Verbond voor Nationaal Herstel en de vroege 
NSB.. De mobilisatiethema's waren echter niet langer het verzet tegen de 
democratiee en het gedweep met een 'man van de daad', maar een felle af-
keuringg van nieuwe ontwikkelingen als de dekolonisatie van Indonesië, de 
Europesee samenwerking, de toenemende invloed van de PvdA en de daar-
meee in verband gebrachte hoge belastingdruk. Hoewel deze en vergelijkbare 
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conservatief-nationalistischee partijtjes al dan niet expliciet gesteund werden 
doorr organisaties van oud-Indiëstrijders en oorlogsveteranen, had hun de-
mocratischh conservatisme even weinig toekomst als het anti-democratisch 
conservatismee van het Verbond voor Nationaal Herstel. De prominente 
persoonlijkhedenn die men hoopte te strikken, zoals Joseph Luns of Pie-
terr Sjoerds Gerbrandy, hielden zich verre van deze kleine, conservatief-
nationalistischee stroming. De figuren die zich wel kandidaat stelden, zoals 
dee Gorinchemse burgemeester L.R.J. ridder van Rappard en de journalist 
Jann Fabius, waren althans in de ogen van de publieke opinie eerder excen-
triekee dan eminente personen. Geen van hen zou ooit een zetel halen.6 

Hoewell  de afsplitsingskoorts na 1945 sterk afgenomen was, lijken er vanuit 
hett perspectief van de kleine partijen meer argumenten te vinden om de 
werkelijkee cesuur niet in 1945, maar in de (lange) jaren zestig te plaatsen. 
InIn de periode tussen 1959 en 1973 verloste de CPN zich langzamerhand uit 
haarr volledige isolement,, kwamen partijen als de Pacifistisch Socialistische 
Partijj  (PSP), het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Boerenpartij 
inn de Tweede Kamer en slaagden nieuwkomers als D'66, de Politieke Partij 
Radikalenn (PPR) en Democratisch Socialisten '70 (Ds'70) er zelfs in om 
regeringsverantwoordelijkheidd te krijgen. 

Tochh hadden de jaren zestig in zekere zin ook het karakter van een 
déjaa vu. De versplintering nam na de stille jaren vijfti g wederom vooroor-
logsee vormen aan: in 1971 namen alweer 28 lijsten deel aan de Tweede-
Kamerverkiezingen,, waarvan er veertien één of meer zetels kregen. Onder 
diee nieuwe lijsten bevonden zich bovendien weer curieuze persoonslijsten en 
single-issuepartijenn als de Lijst Grol, de Partij voor Ongehuwdenen de Par-
tijj  Liquidatie Nederland, integralistische splinters als de Rooms-Katholieke 
Partijj  Nederland (RKPN), communistische scherpslijpers als de Kommu-
nistischee Eenheidsbeweging Nederland-marxistisch-leninistisch (KEN-ml), 
maarr ook belangenpartijen voor middenstanders (Nederlandse Midden-
standspartij)) en boeren (Boerenpartij). Voor het eerst sinds 1945 meldden 
zichh bovendien weer extreem-rechtse partijen als de Nederlandse Volksunie 
(NVU)) op het toneel, terwijl de doodgewaande anarchistische stroming door 
dee ludieke acties van Provo ('Stem Provo, kèjje lache') weer springlevend 
leek. . 

Dee ook in de tijd zelf gesignaleerde overeenkomst met het politieke bestel 
vann het interbellum was echter weinig meer dan een oppervlakkige. In ide-
ologischh opzicht noch op organisatorisch of personeel vlak was sprake van 
eenn aantoonbare continuïteit. De Boerenpartij van Hendrik Koekoek was 
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mett haar populistische campagnes méér dan de Plattelandersbond; Provo 
puttee behalve uit het anarchisme ook uit andere bronnen; een communisti-
schee splinter als de KEN-ml trok voornamelijk studenten en agenten van de 
Binnenlandsee Veiligheidsdienst, terwijl zelfs de meest verstokte anti-fascist 
moeitee moest doen om in de NVU een nieuwe NSB te zien.7 

Watt bovendien veranderd was, was de houding van de publieke opinie 
tegenoverr kleine partijen. Waar in het interbellum kleine partijen voorna-
melijkk als een euvel of als uitwas van een te ver doorgevoerde democratie 
werdenn beschouwd, was nu eerder sprake van een acceptatie en soms zelfs 
vann een zekere waardering van de aanwezigheid van kleine partijen in het 
politiekee leven. Deze verandering kon reeds in de jaren vijfti g gesigna-
leerdd worden, maar zette in de jaren zestig sterk door. Kleine groeperingen 
alss het GPV, de PSP en in zekere zin ook de Provo-beweging en later de 
Kabouterpartijj  werden nu niet langer bij voorbaat als onnozele en wereld-
vreemdee verschijnselen beschouwd, maar kregen van verschillende kanten 
loff  toegezwaaid vanwege hun principiële houding. Bij de samenstelling van 
parlementairee commissies werden zij niet als vanzelfsprekend overgeslagen. 
Anderee nieuwkomers als de PPR, D'66 en Ds'70 behaalden opvallende elec-
toralee successen en mochten begin jaren zeventig zelfs deelnemen aan een 
coalitie:: D'66 en de PPR in het kabinet-Den Uyl (1973-1977), Ds'70 in het 
kabinet-Biesheuvell  (1971-1973). 

Natuurlijkk gold die acceptatie niet de CPN ten tijde van de koude oorlog 
enn ook niet extreem-rechtse partijen als de NVU, de Centrumpartij (CP) 
enn de Centrum-Democraten (CD), die als een soort 'naoorlogse collabo-
rateurs'' buiten de legitieme politieke cultuur werden geplaatst. Nog steeds 
ookk werd een aanzienlijk deel van de groep kleine partijen niet echt seri-
euss genomen. De aanwezigheid van persoonslijsten en single-issuepartijtjes 
leiddee echter niet meer tot zorgelijke redactionele commentaren over de 
'ernstt van de politiek', maar veeleer tot ironisch getoonzette artikelen op de 
'infotainment'-pagina's.88 Een drastische aanscherping van de voorwaarden 
voorr deelname aan verkiezingen bleef na de hernieuwde verbrokkeling in 
dee jaren zestig en zeventig dan ook achterwege. Ook aan de hoogte van 
dee kiesdrempel is niet meer getornd. Politici die suggesties in die richting 
hebbenn gedaan, kregen zeker vanaf de jaren zeventig de wind van voren.9 

Opvallendd was dat het lot van de kleine partijen in de tijdens de jaren 
zestigg weer oplaaiende discussies over verandering van het kiesstelsel een 
serieuss punt van zorg was geworden. Tegenstanders van een districtenstelsel 
noemdenn de geringe speelruimte voor kleine partijen vrijwel altijd als een 
vann de argumenten tegen dit stelsel. En voorstanders van het Duitse kies-
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stelsell  - een ingewikkelde mengvorm van evenredige vertegenwoordiging 
enn districtenstelsel - haastten zich erbij te vermelden dat dit stelsel uiter-
aardd zonder de in Duitsland geldende kiesdrempel van 5 % moest worden 
overgenomen.10 0 

Voorr deze toegenomen acceptatie en waardering van kleine partijen lijk t 
eenn aantal ontwikkelingen van belang. In de eerste plaats is dit een meer 
algemenee acceptatie van en gewenning aan de parlementaire democratie 
naa 1945. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog bestond een 
sterkeree consensus met betrekking tot de fundamentele grondslagen van 
dee democratie. Hierbinnen paste de gedachte dat het 'ondemocratisch' 
wass kleine minderheden uit te sluiten.11 Zeker vanaf de jaren zestig en 
zeventigg zijn de rechten van kleine minderheden juist als het summum 
vann democratie gaan gelden. In de tweede plaats moet gewezen worden 
opp een belangrijke verandering in het politieke krachtenveld, namelijk de 
acceptatiee van de sociaal-democratie als regeringspartner. Het vinden van 
eenn stabiele coalitiemeerderheid was daardoor veel minder een probleem 
dann in het interbellum. De kleine partijen waren bijgevolg ook minder 
schadelijkk geworden. Ten slotte hing de toegenomen waardering zeker 
ookk samen met veranderingen in het karakter van de kleine partijen zelf. 
Ookk al zijn er na 1945 fracties geweest die vooral uitblonken door hun 
ondeskundigheidd of ordinair geschreeuw, zoals de Centrum-Democraten 
off  de Boerenpartij, over het algemeen echter maakten de naoorlogse partijen 
eenn serieuzere, meer deskundige indruk dan die in het interbellum. Veel 
minderr dan in het interbellum gebruikten kleine fracties hun spreektijd 
hoofdzakelijkk voor het uitdragen van eigen beginselen of het provoceren 
vann de Tweede Kamer. De frontale, destructieve oppositie die de meeste 
kleinee fracties in het interbellum voerden, heeft na de oorlog langzaam 
plaatsgemaaktt voor een kritische, maar ook meer ter zake kundige en 
constructievee houding tegenover de regering. De naoorlogse SGP-fractie 
leekk in vergelijking met die in het interbellum soms bijna een toonbeeld 
vann realisme, terwijl afgevaardigden van het GPV als Pieter Jongeling en 
Gertt Schutte meer dan eens zijn geroemd als 'staatkundig geweten' van het 
parlement.. De PSP, PPR en CPN ontpopten zich vanaf de jaren zestig als 
hett nog niet door de macht gecorrumpeerde linkse geweten van de natie. 
D'666 (vanaf 1985 D66) ten slotte is als 'redelijke' oppositiepartij in electoraal 
opzichtt vooralsnog succesvoller gebleken dan als regeringspartij. 

Vann de nieuwkomers uit de jaren zestig en zeventig heeft D66 zich ei-
genlijkk als enige weten te handhaven. Ds'70, de Boerenpartij en de RKPN 
hievenn zichzelf, na dramatische electorale verliezen, rond 1980 op. De PSP 
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enn de PPR vormden samen met de Evangelische Volkspartij (EVP) en de CPN 
inn 1990 Groenlinks. Na een moeilijke start zou de fusiepartij zich in de 
tweedee helft van de jaren negentig omhoogwerken tot de 'vijfde partij'. In 
verschillendee gemeentes en provincies kreeg ze bestuursverantwoordelijk-
heid,, maar op landelijk niveau bleef Groenlinks ondanks openlijke flirt s 
mett de PvdA en het CDA veroordeeld tot de oppositiebanken. Hetzelfde lot 
troff  ook de andere kleine fracties in deze periode zoals de SGP, het GPV, 
dee Reformatorische Politieke Federatie (RPF), de CD en de uit de KEN-ml 
voortgekomenn Socialistische Partij (SP). 

Hett is zo bezien verleidelijk om de jaren zestig en zeventig vanuit het 
perspectieff  van de kleine partijen te beschouwen als een uitzonderlijk tijd-
vak,, als een soort overgangsfase waarin de grote partijen met de ontzuiling 
worsteldenn en daarmee ruimte gaven aan nieuwkomers. Dat zou echter 
onjuistt zijn. Van een werkelijk herstel van het politieke bestel van voor de 
jarenn zestig was in de jaren tachtig en negentig maar zeer ten dele sprake. De 
maatschappelijkee en politieke veranderingen die zich sinds de jaren zestig 
hebbenn voorgedaan - vaak samengevat onder noemers als ontzuiling, ont-
kerkelijking,, mediatisering en individualisering - waren daarvoor te groot 
geweest.. De grote partijen zijn onder invloed van al deze ontwikkelingen 
sterkk van karakter veranderd. Het fundament waarop hun machtspositie 
wass gevestigd, was uitermate wankel geworden. Niet alleen hun ledental 
namm sterk af, ook bleken zij veel minder bestand tegen plotse crises, leider-
schapswisselingenn of veranderingen in de publieke opinie. Bij de Tweede-
Kamerverkiezingenn van 1994 bleek dit reeds uit de enorme verliezen van 
hett CDA en de PvdA, die mede te danken waren aan de plotse opkomst van 
tweee ouderenpartijen, het Algemeen Ouderenverbond en de Unie 55+, die 
samenn zeven zetels behaalden.12 Ook bij verschillende verkiezingen voor de 
gemeenteraadd moesten de traditionele grote partijen veel stemmen laten 
aann lokale partijen. In sommige gemeenten kwamen lokale partijen zelfs als 
grootstee uit de bus, zoals Leefbaar Utrecht van Henk Westbroek en Leef-
baarr Hilversum van Jan Nagel. Nagel en Westbroek namen vervolgens het 
initiatieff  tot de oprichting van Leefbaar Nederland, waarmee zij de lokale 
successenn naar het landelijke niveau hoopten te tillen. 

Inn 2002 vond ten slotte de tot dusverre grootste electorale aardverschui-
vingg in de Nederlandse politieke geschiedenis plaats. De drie grote partijen 
behaaldenn bij de op 15 mei gehouden Tweede-Kamerverkiezingen gezamen-
lij kk nog slechts 58,5 % van de stemmen (inclusief D66 63,6 %), een absoluut 
laagterecord.. De SP en GroenLinks behaalden respectievelijk tien en elf ze-
tels,, waarmee zij eerder middelgrote dan kleine partijen waren geworden. 



EPILOOGG  KLEIN E POLITIEK E PARTIJEN NA 1945 215 

Niett deze twee linkse partijen en ook niet Leefbaar Nederland, dat onder 
leidingg van Fred Teeven slechts twee zetels veroverde, maar de enkele maan-
denn voor de verkiezingen opgerichte Lijst Pim Fortuyn (LPF) was echter de 
grotee winnaar. De partij was gevormd rondom de door Leefbaar Nederland 
alss lijsttrekker weggestuurde Pim Fortuyn. In het voorjaar van 2002 voerde 
dezee flamboyante Rotterdamse socioloog, door zijn achterban liefkozend 
'professorr Pim' genoemd, een opzienbarende campagne tegen de geves-
tigdee partijen en voor een 'nieuwe politiek'13 Op 6 mei 2002, negen dagen 
voorr de Tweede-Kamerverkiezingen, werd Fortuyn vermoord. Bij de uiterst 
emotioneell  geladen verkiezingen kreeg zijn LPF in één klap 17,0% van de 
stemmen,, goed voor 26 zetels. De LPF werd daarmee niet alleen de meest 
succesvollee nieuwe partij uit de Nederlandse geschiedenis, zij mocht bo-
vendienn direct plaatsnemen in een nieuwe coalitie met W D en CDA. Door 
internee onenigheid binnen de LPF kwam deze coalitie onder leiding van 
CDA'err Jan Peter Balkenende echter al na 87 dagen ten val. 

Ditt boek handelde over kleine partijen in het interbellum en heeft dan ook 
niett de pretentie om de recente politieke gebeurtenissen te verklaren. De 
afstandd is bovendien te klein om een gefundeerd oordeel over de betekenis 
vann deze ontwikkelingen in 2002 te kunnen vellen. Niettemin lijk t het 
waarschijnlijkk dat de verkiezingsstrijd in de komende jaren een spannender 
verloopp zal krijgen dan in de twintigste eeuw. De electorale vijver is immers 
toegankelijkerr dan ooit. 




