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Heel soms blijkt een proefschrift ten tijde 

van de promotie opeens veel actueler dan 

de promovendus in spé bij aanvang van zijn 

klus ooit had durven dromen. Het onder

zoeksonderwerp had aanvankelijk vooral 

de interesse van de onderzoeker zelf, ter

wijl zijn verwanten bezorgd informeerden 

naar de maatschappelijke relevantie van 

zijn onderzoek. Maar tegen de tijd dat de 

aankomende doctor zijn laatste zinnen op 

papier zet, blijkt de samenleving plots met 

smart te hebben gewacht op de conclusies 

van zijn dissertatie. 

Zoiets overkwam Koen Vossen (1971). Hij 

startte in 1997 voor het Nwo-onderzoeks

programma De Natiestaat zijn promotie-on

derzoek naar kleine partijen in de Neder

landse politiek in de periode tussen 1918 en 

1945. Het komt mij voor dat het indrukwek

kende resultaat van ruim vijf jaar weten

schappelijke arbeid dat Vossen in Vrij vissen 

in het Vondelpark heeft neergelegd, met uit

zondering van een kleine kring van weten

schappelijke liefhebbers, onopgemerkt aan 

onze aandacht zou zijn ontsnapt, als in 
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2001 niet eerst Leefbaar Nederland en later 

de Lijst Pim Fortuyn de rust aan het 

Nederlandse politieke establishment ruw 

hadden verstoord. Opeens bleek een terug

blik naar het verleden ons enige houvast te 

kunnen bieden en een context te scheppen 

voor deze niet eerder vertoonde opkomst 

van een politieke nieuweling. In het 

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002 

(Uitgave van het Centrum voor Parlemen

taire Geschiedenis van de Universiteit van 

Nijmegen) deed Vossen met een interessant 

artikel daartoe al een geslaagde poging. 

De auteur van Vrij Vissen begint in de inlei

ding met de constatering dat rond 1918 het 

politieke ongenoegen groot was. Sterker, er 

werd zelfs over gesproken in termen van 

'crisis en critiek der democratie'. Een van 

de belangrijkste voedingsbodems voor de 

onvrede was de Pacificatie. Het compromis, 

waarbij de confessionelen algemeen kies

recht en de liberalen gelijkstelling van het 

bijzonder onderwijs aanvaardden, wordt 

door ons nu als een belangrijke prestatie ge

zien. Maar 'in deze tijden van economische 

nood hadden de meeste burgers wel wat an

ders aan hun hoofd dan de verdeling van de 

onderwijsgelden ofhet meest billijke stelsel 

om de restzetels toe te wijzen'. 

In de 'slipstream' van de Pacificatie werd 

betrekkelijk geruisloos ook het kiesstelsel 

gewijzigd. Het districtenstelsel werd vervan

gen door een evenredigheidsstelsel. Reden 

daarvoor was dat het principe van de winner 

takes it al!, zoals dat nog steeds geldt in bij

voorbeeld de Verenigde Staten en het Ver-
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enigd Koninkrijk, vele stemmen waarde

loos maakte. Bovendien betoogden de voor

standers van een evenredigheidssysteem 

dat een volksvertegenwoordiger het alge

meen belang van het land moest dienen en 

geen belangenbehartiger van een regio was. 

De politieke onvrede en het nieuwe kiesstel

sel kwamen in 1918 samen en maakten dat 

het ongenoegen zich omzette in de oprich

ting van allerhande politieke groeperingen 

die door de lage kiesdrempel niet meer bij 

voorbaat kansloos waren om een zetel, en 

daarmee een stem voor de onvrede, in de 

Tweede Kamer te veroveren. 

Vossen brengt met succes orde in de 125 

lijsten die in minder dan drie decennia een 

gooi deden naar het lidmaatschap van het 

parlement. Hij ziet vier verschillende opvat

tingen over politiek die leidden tot de op

richting van de vele splinterpartijtjes. In de 

eerste plaats is er natuurlijk de opinie dat 

politiek bedreven zou moeten worden van

uit een bepaalde ideologie (de beginselpar

tijen). Partijen als de SOAP en de confessio

nele ARP en RKSP waren de belangrijkste 

representanten van deze opvatting. Maar 

discussies over de uitwerking van de grote 

idealen zijn meerdere malen reden voor 

een afsplitsing geweest. De promovendus 

bespreekt in zijn boek de Hervormde (Gere

formeerde) Staatspartij (HGS), de Onafhan

kelijke Socialistische Partij (osp) en een 

reeks van katholieke pogingen zich van het 

juk van de RKSP en de kerk te bevrijden. 

Een andere opvatting ziet politiek als een 

platform om deelbelangen onder de aan

dacht te brengen (de belangenpolitiek). Het 

interbellum kende vooral partijen die het 

opnamen voor boeren en middenstanders. 

Verder herkent Vossen partijen die de maat

schappij willen onderwerpen aan 'een spe

cifiek, allesbeheersend beginsel' (de revolu-
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tionaire politiek). Het ligt voor de hand dat 

de auteur de NSB als één van de voorbeel

den gebruikt voor deze interpretatie van 

politiek. Maar er is wel kritiek mogelijk op 

het feit dat Vossen de HGS en de SGP onder 

de beginselpartijen schaart. Want beide 

partijen zijn wellicht tolerant in hun poli

tieke optreden, maar hun reactionaire, op 

de bijbel gebaseerde maatschappijvisie is 

eveneens allesoverheersend en wil uiteinde

lijk ook de democratie daaraan onderge

schikt maken. 

Dan is er nog een groep die politiek vooral 

beschouwt als een zaak waarbij vooraan

staande mannen in het parlement 'op basis 

van kennis, achtergrond en analytisch ver

mogen en 'zonder last of ruggespraak' be

raadslagen over de bevordering van het al

gemeen belang' (de liberale politiek). Deze 

visie werd indertijd vooral gesteund door 

de oude liberalen die met lede ogen de in

voering van evenredigheidsstelsel hadden 

aangezien. Zij betreurden dat je je als emi

nent persoon niet meer in een district ver

kiesbaar kon stellen met je goede naam en 

veronderstelde wijsheid als 'unique selling 

point'. Vanaf 1918 moesten ook zij zich aan

sluiten bij een landelijk georganiseerde par

tij of zelf een lijst samenstellen. 

Vanaf 1918 zijn door toenmalige prominen

ten verschillende pogingen gedaan om met 

een eigen lijst een plaats in de Tweede 

Kamer te veroveren. De meest in het oog 

springende was die van Willem Treub, mi

nister van Financiën in het zakenkabinet 

van Cort van der Linden. Vossen beschrijft 

hoe deze vooraanstaande man uit het be

drijfsleven een pleidooi hield voor nieuwe 

politiek, die niet langer werd beheerst 

'door partijzucht en onnodige tegenstellin

gen'. Na de Pacificatie hoefde de politiek al-



leen nog maar over economische kwesties 

te gaan en daarvoor had je wijze mannen 

nodig, zo betoogde Treub. 

De schrijver noemt Treub een spraakma

kend figuur in het openbare leven. 'Gekleed 

in artistieke, mondaine pakken met een 

blauw-wit gestippelde, losse stropdas was 

hij alleen uiterlijk al een opmerkelijke ver

schijning. ( ... ) Met hetzelfde gemak leek 

deze "toekomstmensch" zich in de geschei

den werelden van politiek, wetenschap, be

drijfsleven en literatuur te bewegen.' In de 

aanloop naar de verkiezingen van 1918 lie

pen de zalen vol voor deze in zijn verschij

ning politieke voorvader van Pim Fortuyn. 

Maar de publieke belangstelling voor Treub 

vertaalde zich niet in een klinkend verkie

zingsresultaat. Zijn Economische Bond wist 

slechts drie van de honderd zetels te beha

len. Eigenlijk is dat een steeds terugkerende 

constante in het boek: Alle nieuwkomers 

scoren slecht en zijn veelal een kort leven 

beschoren. In de jaren tussen de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog stemde, zelfs in de 

dertiger crisisjaren, meer dan tachtig pro

cent op één van de traditionele partijen. 

Vossen geeft hiervoor drie verklaringen. In 

de eerste plaats de partijen zelf. Ze waren 

slecht georganiseerd, werden geleid door 

mindere politieke goden en hun ideeën ble

ken vooral uit te blinken in retoriek. 

Daarnaast werden ze structureel genegeerd 

en vaak zelfs belachelijk gemaakt door de 

gevestigde orde. Tot slot wijst de promoven

dus op de succesvolle anti-campagne die de 

christelijke partijen met behulp van de 

kerk voerden. De katholieke en, in mindere 

mate, protestante kerkleiding stootten poli

tieke dissidenten zonder pardon uit de 

kerk. De heersende cultuur van volgzaam

heid maakten dat de oprichting van een ei-
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gen partij een bij voorbaat verloren strijd 

bleek. En daar zit precies het verschil met 

het relatieve succes van nieuwkomers als 

D66 en de LPF. De individualisering heeft 

de verbondenheid en trouw aan een politie

ke richting tot iets uitzonderlijks gemaakt. 

Mensen ervaren geen innerlijke en externe 

weerstand meer om hun stem aan een poli

tieke debutant te geven. 

Het zijn de formele wetenschappelijke slot

bevindingen. Daaraan kunnen de conclu

sies worden toegevoegd dat politieke onvre

de iets van alle tijden is en dat een nieuw 

kiesstelsel daarvoor geen oplossing biedt. 

drs. R. Fraanje is redacteur van de Staatscourant. 
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