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Tott de verkiezingen van mei 2002 had de 
Nederlandsee politiek veel weg van allround 
schaatskampioenschappen:: voor buiten-
staanderss een saaie vertoning van rondjes 
draaiendee deelnemers, voor ingewijden een 
spannendee strijd op het scherpst van de snede. 
Enn zoals de winnaars bij het schaatsen al sinds 
jaarr en dag uit dezelfde landen komen, ging 
ookk de strijd in de Nederlandse politiek 
steevastt tussen de vertegenwoordigers van 
driee politieke stromingen: de sociaal-
democratie,, het liberalisme en de christen-
democratie.. Maar het schaatsen heeft zijn 
minderee goden, en ook in de Nederlandse 
politiekk draaiden allerlei partijen hun rondjes 
mee,, die nooit een echte bedreiging voor de 
gevestigdee partijen vormden. 
Inn dit boek geeft Koen Vossen een antwoord 
opp de vraag waarom geen enkele partij zich 
eenn blijvende positie naast de grote drie heeft 
wetenn te verwerven: met hun opvattingen en 
strijdwijzenn zochten en overschreden deze 
kleinee partijen de grenzen van de politieke 
cultuur.. Hij gaat daarvoor terug naar de jaren 
tussenn de twee wereldoorlogen, toen het 
politiekee stelsel zich nog moest uitkristal-
liserenn en de parlementaire democratie sterk 
onderr vuur lag. In dit levendige boek passeren 
dee meest uiteenlopende partijen en personen 
dee revue: van de Rapaille Partij van de zwerver 
Hadjememaar,, de verkiezingscomités van 
'eminentee personen' als Samuel van Houten 
enn Willem Treub, belangenpartijen als de 
Neutralee Partij van Henri rer Hall en de 
Plattelandersbondd van 'Boer' Braat, maar ook 
ideologischee uitdragers, de uitersten van het 
politiekee bestel: de CPN en de NSB. 
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Koenn Vossen (1971) studeerde politieke 
geschiedeniss in Utrecht en Keulen. Hij 
wass tot 2002 verbonden aan het Insti-
tuutt voor Nederlandse Geschiedenis in 
Denn Haag Momenteel is hij parttime 
docentt geschiedenis aan de Katholieke 
Universiteitt Nijmegen. In februari 
20033 promoveerde hij op de proef-
schrifteditiee van dit boek aan de Uni-
versiteitt van Amsterdam. 
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Vrijj  vissen in het Vondelpark is een uitgave in de 
reekss De natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815. 


