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De gemeente is als grondvorm van menselijke gemeensc
juridische kategorie.
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H. J. G. Waltmans, 25-5-1962.
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„In boevwre een mens veran:woordelijk is goof be:

feit, dat zijn belangs:elting naar enig onderwerp
word: ge:rokken, kan ik niet zeggen, maar bij is
zeker veran:woo,delijk voof de belangstelling, die
bij zelf aan di: onderwerp scbenk:. Al zoek: bij ef
bebng mee, bet is altijd ie: s van zicbzelf, da bij
op deze wijze weggeeft."

Anton van Duinkerken, Wadrom ik zo denk, D. 23.
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INLEIDING

Sinds de tWeede wereldoorlog vooral wordt de mening verkondigd, dat het
nationalisme een overwonnen standpunt vertegenwoordigt en dat de naties
door de geschiedenis achterhaalde verschijnselen zijn, welke slechts een ver-

lammende en onvruchtbare werking uitoefenen op de ontwikkeling naar
internationale eenheid 1). Anderen daarentegen vrezen, dat het voortbestaan
en de eigenheid van de naties in deze eenwording door centralisatie en assimilatie gevaar lopen 2). Zij vragen zich met betrekking tot de positie van
Nederland in het nieuwe Europa af, of onze taal wel voldoende zal worden
erkend in de praktijk. Gezien de geestesgesteldheid van de grote Europese
mogendheden tegenover de kultuurminderheden in hun staatsgebied is deze
vrees niet denkbeeldig. Ook wij geloven, dat de Europese toekomst staat of
valt met de bereidheid van de Europeanen het vonnis van de geschiedenis
over de zelfgenoegzaamheid van de souvereine staat te erkennen en te aanvaarden 3). Maar daarmee is de beklemmende vraag nog niet beantwoord, of
de samenstellende delen ook hun eigenheid moeten prijsgeven in de Europese
integratie. En daarmee blijft ook de vraag, of het Nederlandse nationalisme
wel een overwonnen standpunt is en of de Nederlandse natie weI een anachronisme voorstelt in het wordende Europa. De staten zijn veel willekeuriger van aard dan de volkeren, welke met hun eigen karakter organisch groeiden als kleine kristallisaties binnen het Europese geheel. De federatie, welke

wij nastreven, is allereerst gevolg van een functieverschuiving in de werking
van de staten als administratieve en politieke organisaties. Hun bevoegdheid,
hun taak dient grondig herzien als gevolg van een concrete historische ontwikkeling. De volken zullen veel minder wijziging ondergaan. Zij zullen een
veel taaier leven hebben en zeker niet door de molen der assimilatie gaan.
Sterker: een nationale gelijkmaking betekent verarming, want Europa bestaat uit volkeren en elke poging die veelvormigheid te verwerpen is een
utopie. De moderne tijd vraagt wel grote verenigde kontinenten en economische, militaire en politieke eenheid, maar geen gelijkgeschakelde eenheidskultuur 4). Scharp noemde de veelheid der volkeren een uitdrukking van
Europa's wezen, dat gekarakteriseerd wordt in veelvuldige differentiatie: het
1) De Vries Reilingh, De geest, p. 212.
2) Brugmans, Europa en het vaderland, 9 8.

3) Scharp, Het einde van Europa, p. 184.
4) Brugmans, a.v., PP· 9 e.v.
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nationale is z.i. een essentieel en onvervreemdbaar element van de Europese
werkelijkheid 5). Het nationale is geen anachronisme. Bovendien treden nationale verscheidenheden naar voren, naarmate de wereldeenheid groeit. Met
elke stroming in de geschiedenis gaat een tegenstroming gepaard en het is
niet te verwonderen, dat men juist in internationaal verband de verschillen
op regionaal en nationaal gebied scherper ontwaart en belang hecht aan het
typisch volkseigene 6).
De vraag, of de Nederlandse natie in het nieuwe Europa kansen op behoud
en ontplooiing heeft, of dat zij zal oplossen en haar eigenheid prijsgeven,
leidde tot de vaststelling, dat deze kansen niet onverdeeld gunstig zijn. Het
gevaar, dat ons volk bedreigt, komt niet alleen van buitenaf, het ligt ook hierin, dat Nederland in de nieuwe wereld als nationale eenheid tenondergaat
door gebrek aan bewustziin van eigen wezen, aan onafhankelijkheid, fierheid
en wil, om ook voor een onzekere tOekomst het bestaan van de natie als natie
veilig te stellen. Dat voerde ons tOt de vraag: wat is het Nederlandse nationale bewustzijn? Daar in een demokratische staat uiteindelijk de politieke
partijen, als kanalen van het politieke denken, beslissen over de politieke toekomst van ons volk en de vormgeving der integratie, heeft het zin een onderzoek in te stellen naar de opvattingen over het nationale vraagstuk, welke in
de politieke partijen en met name in de programma's tot uiting komen 7). Dit
onderzoek begint op het einde van de vorige eeuw bij de oprichting van de
Anti-Revolutionaire Partij en eindigt in onze dagen. Behandeld worden de
protestantse, rooms-katholieke, socialistische, communistische en liberate politieke partijen, welke ook op dit ogenblik nog in het parlement vertegenwoordigd zijn, al is het dan ook niet steeds in hun oorspronkelijke vorm.
Bovendien besteden wij aandacht aan de fascistische en nationaal-socialistische
politieke groeperingen, omdat deze in een bepaalde periode ofwel wat bredere
aanhang vonden, ofwel een eigen nationaal denken ontwikkelden. Tenslotte
behandelen wij die kleine politieke partijen, staatkundige groeperingen of
bewegingen, welke het nationale in het middelpunt van hun program en actie
stelden, - ook al vonden zij nauwelijks aanhang in ons land -, omdat zij
de uitdrukking vormden van wat onder de officiele brede stroom zich voortbewoog.
In de Nederlandse literatuur wordt betrekkelijk weinig aandacht geschonken
aan de nationale vraagstukken: de natie is geen hoofdthema van de sociologie en de politieke wetenschap, andere vraagstukken nemen de eerste plaats
in. Ons volk stond tegenover de problematiek vreemd en slechts wie tOt plicht
had zich te verdiepen in de omstandigheden en de mentaliteit van andere
volkeren, kwam er mee in aanraking 8). Zodoende bestaat de geringe litera5) Scharp, a.v., P· 163.

9 Van Haegendoren-De Vries Reilingh, Noord-Zuid, p. 16.
7) Zie over de betekenis der politieke partijen voor het nationalisme: G. Roffenstein,
Zur Soziologie, pp. 152 e.v.
8) Smitskamp, Inleiding, p.
12

10.

uit werken over het Indonesische en het Vlaamse en Groot-Nederlandse
vraagstuk. Deze geringe belangstelling vindt allereerst haar oorsprong hierin, dat algemene staatkundige belangen de Nederlander in de regel koel
taren 9). Voorts kende Nederland geen conflicten oproepend nationaal minderhedenvraagstuk binnen eigen grenzen; de nationaliteitsproblematiek daarbuiten boezemde in het geheel geen belang in. Beduchtheid voor inmenging
in buitenlandse aangelegenheden en afkeer van diegenen, die na de eerste
wereldoorlog de nationale gedachte als centraal thema van politieke hernieuwingsacties naar voren brachten, spraken mee. Nochtans groeide vlak voor,
tijdens en na de tweede wereldoorlog de interesse voor deze kwesties. Meer
nog dan de Indonesische kwestie droegen de zweepslag van de „nationalistische" beweging in de jaren na de eerste wereldoorlog, de aantasting van het
nationale bestel door de Duitse bezetting en de tendens naar supranationale
eenheid later daartoe bij,
De overal bestaande verwarrende onvastheid in de termen vinden wij ook in
de beperkte Nederlandse literatuur terug. Het begrip natie wordt gekoppeld
aan taal, kultuur, ras en staat; het begrip volk wordt vereenzelvigd met
staatsburgerschap, natie, ras en volksdeel. Men spreekt van het volk in de zin
van plebs tegenover patriciers, het lagere volk tegenover de hogere standen,
verder van volk tegenover regering of wetgevende macht en van volk als de
gehele bevolking met inbegrip van de gezagsorganisatie als een onderscheiding tegenover andere volken 10). Terecht kon Heere vaststellen, dat het
spraakgebruik de termen dooreen gooit en niet alle schrijvers op dezelfde
wijze definieren 11). Om die redenen is een begripsbepaling geen weelde.
tuur

9) W· de Beaufort, Staarkundige Opstellen, 9 225. Plate, Politiek en maatschappij,
p. 3 5: „Er is gemis aan
10)
11)

staatkundige belangstelling bij ons volk . . .".
Kranenburg, Algemene Staatsleer, p. 196.
Heere, Volksgroepen, p. 6.
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Hoofds:uk I

BEGRIPSBEPALING

Elk volk vertoont een eigengeaarde individualiteit en bezit kenmerken, onderscheiden van die van andere volkeren. Een volk heeft een zeer dynamische aard en is onderworpen aan een proces van voortdurende verandering 1). Een algemene overeenstemming in de theoretische omschrijving van
het begrip volk en daarmee samenhangende begrippen als natie en nationalisme is zodoende moeilijk, zo niet onbereikbaar. Om ons standpunt te bepalen, is het nodig nader in te gaan op de betekenis, welke wij aan de genoemde begrippen toekennen.
De internationale literatuur over het nationalisme en daarmee verbonden
begrippen en verschijnselen blijkt over het algemeen genomen nogal historisch en filosofisch bepaald. De begripsbepalingen lopen zeer sterk uiteen,
terwijl een duidelijke definiering elk onderzoeker voor onoplosbare vraagstukken stelt. Het vloeiende in de aard van elke natie en her feit, dat geen
enkele factor zo noodzakelijk is dat zonder haar een natie niet kan bestaan,
alsmede de geheel eigen aard van elke natie en haar eigen natiebegrip, zijn
hier debet aan.
In „Europa und der Nationalismus" en bij Hayes, Herz en Kohn vinden wij
belangrijke historische studies over het nationalisme. Hayes beschreef in „The
historical evolution of modern nationalism" de belangrijkste typen van nationalisme in de laarste twee eeuwen in Europa en onderscheidde humanitair,
jacobijns, traditioneel, liberaal en integraal nationalisme. Meinecke analyseerde dit verschijnsel in Duitslanl Mitscherlich beperkte zich in „Nationa-

lismus" tot een historisch-ideologisch en sociaal-wijsgerige beschouwing,
waarin hij uitgaande van de polariteit van individualisme en universalisme in
de ontwikkeling der mensheid het nationalisme omschreef als de sociale idee
van de laatste eeuw, wier onwankelbare grootheid hierin lag, dat ze het zelfbewustzijn van de natie als sociale groep met eigen leven, noden, hoop en
streven uitdrukte. Zijn uitgangspunten waren bovendien de pluraliteitstheorie, d.w.z. „dass jede soziale Erscheinung der Triiger ganz eigener Lebens1)

Smitskamp, Inleiding, p. 11.
15

krafte ist, die fur ihr Dasein und fur die Starke ihres Auftretens bestimmend
sind" en het sociaalindividualisme, waarvan hij het nationalisme een verschijning noemde.
Dat de begripsbepalingen uiteenlopen, blijkt met name uit „Wege und
Wandlungen des Nationalbewusstseins" van Lemberg, die de belangrijkste
theorieen over natie en aanverwante begrippen de revue liet passeren, uit de
studie van Deutsch over ,„Nationalism and Social Communication- en uit het
rapport van een st:udiegroep van het Royal Institute of International Affairs
over het nationalisme. Ziegler onderscheidde in „Die moderne Nation" tussen
objectivistische en subjectivistische definitietypen, waarbij wij er op mogen
wijzen, dat ons type gemengd van aard is. Zelf zag hij de natie als een van
de vormen van sociale en politieke samengang, een overeenkomst in situatie
en voorstellingen, welke een sociale gelding hebben, waarin ze een hogere
rang bereikt dan andere groeperingsmogelijkheden, een rang, welke in de
19e eeuw, zoals Lemberg in zijn „Geschichte" aantoont, maximaal was, maar
thans bescheidener. Het subjectivisme kwam bijzonder sterk tOt uitdrukking
bij Renan, die in een rede voor de Sorbonne op 11 maart 1882 (klaarblijkelijk met de Elzas als achtergrond) ervoor waarschuwde de natie met ras, taal
of godsdienst te vereenzelvigen en haar een wilselement, een ziel, een geestebeginsel noemde, gegrond op een heldenrijk verleden, een gemeenschappelijk beleven, waaruit zich een wilsgemeenschap vormt. Ook Steinmetz wees
in „Die Nationalitat und ihre Wille" op de betekenis van de wil. Deutsch gaf
overigens aan hoe moeilijk het is nationaal bewustzijn en nationale wil te
omschrijven en te analyseren. Hi j noemde het volk een gemeenschap van

lijk

sociale communicatie: „A larger group of persons linked by such complementary habits and facilities of communication .
Kohn en Vossler hebben er op gewezen, dat elke natie haar geheel eigen
aard heeft, singulier is, en zelfs haar eigen natie-begrip heeft, op grond waar-

van verschillende nationalismen mogelijk zijn en het nationalisme zelfs bij een
en hetzelfde volk en - zoals wij in deze srudie aantonen - bij een en dezelfde
politieke partij wisselt. In het algemeen conformeren wij ons aan de begripsbepalingen van deze schrijvers. Kohn omschreef nationality (wij spreken hier
van natie) als een wilsact van een objectief bepaalde groep: „Nationalities
come into existence only when certain objective bonds delimit a social group.
A nationality generally has several of these attributes; very few have all of
them. The most usual of them are common descent, language, territory, political entity, customs and traditions, and religion... non of them is essential to
the existence or definitiOn of nationality."... ,Although some of these objective factors are of great importance for the formation of nationalities, the
most essential element is a living and active corporate will. Nationality is

formed by the decision to form a nationality."... ,„Nationalism is a state of
mind, permeating Elle large majority of a people and claiming to permeate all
orgaits members; it recognizes the nation-state as the ideal form of political
and
energy
cultural
all
creative
of
source
the
nization and the nationality as
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of economic well-being." Vossler noemde de natie „Gemeinschaft des Fiihlens
und Glaubens, des Bewusstseins und Denkens, vor allem aber Gemeinschaft
des politischen Wollens und Tuns", maar liet aan deze bepaling voorafgaan:
„Der nationale Gemeinwille entsteht und lebt ja nicht in einem luftleeren,
abstrakten Rautne, sondern in der Wirklichkeit und erhalt von ihr erst
Farbe, Richtung, Inhalt. Er ist frei, aber nicht willkiirlich, er ist gebunden,
gebunden an die Gemeinschaft des Bodens, der Landschaft, der Rasse, der
Sprache, der Religion, der Erinnerungen, der Erlebnisse und Schicksale, der
staatlichen Einrichtungen, mit einem Wort, an die Geschichte. Und da ist es
nun eine historische Erfahrung, nicht aber eine logische Forderung, dass ein
nationaler, politischer Gemeinwille mit Vorliebe diejenigen Menschen erfasst, die schon in einer Sprach- und Kulturgemeinschaft leben.
Toch kunnen wij niet volstaan met een eenvoudige verwijzing naar de buitenlandse literatuur, omdat uit de geheel eigen situatie van de Nederlandse
natie een eigen benadering als noodzakelijk voortkomt Dat wil niet zeggen,
dat wij een bepaling zouden kunnen geven, welke de resultaten van de onbederzoekingen en bespiegelingen van zovele deskundige auteurs buiten
r
na
uit
in
instantie
niet
eerste
echter
aandacht
gaat
schouwing laat. Onze
de
der
natie"
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kingen tussen de politieke partijen en de nationale gedachte in ons
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§ 1.

VOLK
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Onder volk verstaan wij een morele orde-eenheid van mensen, die bij
gemeenschappelijk
behoren, omdat ze van nature specifieke hebbelijkheden
bezitten. Deze eenheid is een werkelijke levensgemeenschap, niet opzettelijk
gewild, maar uit de natuur gegroeid en door het goede krachtens zichzelf tOt
morele eenheid bindend. De leden behoren van nature bij elkaar, omdat ze
onafhankelijk van hun wil als zodanig worden geboren. Een volk bestaat

uit vrije redelijke wezens, bij wie de onderlinge betrekkingen afhangen van factoren, welke onmiddellijk slechts op verstand en
vrije wil inwerken en niet met fysieke noodzakelijkheid effea sorteren 2). Op
zich een gemeengrondslag van dit gemeenschappelijke hebben ontwikkelt
eid vindt
streefeenh
als
natuurlijke
schappelijk streven: de volksgemeenschap
van
hebbelijkheden
haar grond in een bepaalde gelijkheid, waarvan de som
het wezen uitmaakt 3). De inhoud van deze streving is de eigen bestemming
van een volk zichzelf re realiseren, zijn geestelijk en stoffelijk welzijn te betijd gelijke con.
reiken 4). Deze inhoud vormt geen voor elk volk en elke
als morele orde-eenheid

Angelinus, Wijsgerige, pp. 80 e.v.
Hoogveld, Volksgemeenschap, pp. 15-17.
bewoordingen van Henri Bruning, Een hard, p. 27, klonk het:
4) In de romantische
„Gelijk voor de afzonderlijke mens het veroveren van zijn zedelijke en geestelijke
perfectie zin, doel en pracht des levens is, zo is dit ook de glorieuze opdracht en de
enig zuivere eerzucht van een volk."
2)
3)

17

stante. Er is eerder sprake van een voortdurende wisseling, omdat elk lid van
het volk her volksbewustzijn en de doelstelling van zijn volk op zijn eigen
wijze ervaart en beleeft 5). Inzoverre kan men spreken van stabiliteit, dat het
streven naar vervolmaking steeds aanwezig is en zich uit in een streven naar
eenheid, eigenheid en onafhankelijkheid. De genoemde hebbelijkheden 6)
zijn menigvuldig van aard: biologisch (ras en bloed), psychologisch (volksaard), geografisch (klimaat, bodem, vaderland), economisch (levensstandaard,
arbeidswijze), kultureel (beschaving, zeden, gewoonten en taal), godsdienstig
en politiek (dynastie, staat en persoonlijkheden).
Het leven van een volk wordt bepaald door talloze factoren, welke tezamen
de historische OntWikkeling uitmaken. Een bepaald samenstel van hebbelijkheden maakt een volk tot wat het is 7). De volkseenheid ontstaat als resultante van het gehele kompleks hebbelijkheden 8), die zich in de werkelijkheid
ontwikkelen en op elkaar inwerken, maar toch min of meer gelijkblijvende
trekken vertonen. De volkseenheid wordt door deze hebbelijkheden dus niet
gedetermineerd, want de factoren en hun inwerking laten als keuze en
mogelijkheid een eigentijdse en veranderende beantwoording tOe. Het volk

erfelijke constance in eigenschappen. Wel kan men in de situatie,
waarin het zich bevindt, altijd enkele niet of zeer langzaam veranderende
kondities ontwaren. Voor het Nederlandse volk noemde Vrijhof als zodanig
klimaat, bodemgesteldheid, geografische ligging, bedreiging der zee, het feit
een klein volk te zijn, bepaalde geestelijke en kulturele verworvenheden, alsmede de gezamenlijke historie. Daarnaast treft men meer veranderlijke kondities aan in de geestelijke, politieke, sociale en economisch-technische situatie, met dien verstande, dat ook hierin een betrekkelijke vastheid te bespeuren
valt 9) Ieder volk is hierin uniek, dat het een specifiek geheel van kenmerkende eigenschappen heeft, in die zin, dat de invloed van elk der factoren in
het volksgeheel zich juist op deze bijzondere, van die van andere volkeren
onderscheiden, wijze uit. Niet het eenvoudige feit van hun aanwezigheid is
specifiek, maar hun symbiose, hun onderlinge vergroeiing en uitbloei in een
bepaald volk 10). Daaruit volgt, dat geen van de hebbelijkheden a1166n de
is geen

5) Hoe tijdgebonden deze inhoud is, blijkt uit wat Schokking, Verdeeldheid, p. 114,

in 1939 nog tot de doelstreving van het Nederlandse volk rekende: „. . .De handhaving van Nederland's onafhankelijk volksbestaan... De versterking der positie van
het Koninkrijk in Europa en in Azie . . . de wederopbouw van onze volkskracht..., de
zuivering van het gebruik, dat in de practijk van onze politieke, sociale en economische vrijheden wordt gemaakt."
9 Ze worden ook kenmerken, eigenschappen, zeden, gewoonten, deugden en karaktertrekken genoemd. Een overzicht van studies en methoden betreffende het nationale
karakter bieden Duijker en Frijda in hun sociaal-psychologische studie: „National
character and national stereotypes".
7) Bierens de Haan, Gemeenschap, p. 188.
8) De Vries Reilingh, De geest, 9 213 en p. 220.
9)
10)
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vrijhof, Notities, pp. 265 e.v.
Hollenberi Inrichting, p. 192.

grond vormt van de volkseenheid 11). Ze zijn elk voor zich niet onmisbaar als
factor in de volksvorming 12). Aan de andere kant zou het fout zijn uit het
feit, dat elk der elementen niet altijd en overal aanwezig behoeft te zijn af
te leiden, dat de volkseenheid een illusie zonder grondslag is. Met recht heeft
Troude erop gewezen, dat menselijke verschijnselen nooit zijn: „le produit
d'un seul fait ni m6me d'une seule s6rie de faits, mais rdsultent tOUjourS d'une
multitude de conditions concourantes: on peut dire quelles sont les plus importantes, les plus frdquentes, les plus dvitables; on ne peut dire d'aucune
qu'elle suffise & expliquer le phdnomane 6tudi6. Bien plus celui-ci peut se
produire en l'absence de l'une ou de plusieurs des conditions assign6es; en

sorte qu'en ddpit de l'adage courant, que Durkheim regarde comme un
axiome, il est parfaitement possible qu'A un mBme effer ne corresponde pas
une seule et m6me cause- 13). Wel kan tens wat sterker de nadruk vallen
op een bepaalde factor, naarmate men een aspect van het volksbestaan meer
in het oog vat. Wanneer men echter 66n hebbelijkheid bij uitsluiting van de
andere als volksvormend voorstelt, geeft men nier slechts het verleden en de
werkelijkheid verwrongen weer, maar zal ook ongerechtvaardigde conclusies
trekken ten aanzien van het huidige en het toekomstige volksbestaan. Er is
aanleiding aan de betekenis van enkele hebbelijkheden in de ontwikkeling
van het Nederlandse volk meer aandacht te besteden, daar ook hier ten lande
zich op grond van uiteenlopende waardering der hebbelijkheden als factoren
in de volksvorming theorieen ontwikkelden, welke in doelstelling en streven
van politieke partijen uitdmkking vonden. Het betreft hier met name de elementen ras, geografische situatie, godsdienst, kultuur, mal, dynastie, persoonlijkheden en staatsorde.
Her ras was de wortel van de nationaal-socialistische wereldbeschouwing 14).
Hierin lag de uitsluitende oorsprong van het volk en andere factoren kregen
pas zin en waarde voorzover hun oorsprong in de bloedsgemeenschap lag en
voorzover zij daarop steunden. Het volk als rasgemeenschap zou een zuivere
en gesloten gemeenschap vormen, waarin geen opname van andere elementen
of uitbreiding mogelijk was, naar de stelling van Hitler, „dat ieder der soorten, waarin alle op aarde levende wezens zijn onderverdeeld, op zichzelf een
afgesloten eenheid vormt.', 15) Een deel der Nederlandse nat:ionaal-sodalisten
propageerde deze uitsluitende betekenis van het bloed, alsmede de geslotenheid en zuiverheid der rasgemeenschap, de superioriteit van het Noordse ras
11) Vergelijk De Huszar, Nationalism, p. 598: „Students of nationalism agree that
a single factor nor a fixed combination of factors that brings about
nationalism. A combination of various elements is essential to provide the sense of
peculiar unity without which a nation cannot exist...It i s impossible to find a single
common factor which draws a nation together and separates and distinguishes it from
other nations."
12) Hollenberg, Inrichting, 9 184.
13) Troude, Pr6cis, p. 267.
14) Roberts, Het Huis, p. 74.

it is neither

15) Hitler, Mijn Kamp, p. 345.
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en hierin de dominantie van het Duitse volk. De N.S.B. evenwel was minder
extreem in haar stellingname en stond niet de uitsluitende maar de hoofdzakelijke invloed van het bloed voor. Deze theorie der volksvorming mist
iedere wetenschappelijkheid 16). Het begrip ras is betrekkelijk, onvast en niet
nauwkeurig omschreven. Bovendien heeft het ras geen uitsluitende werking
in de vorming van een volk en is de geslotenheid of zuiverheid van de rasgemeenschap een fictie. Het ras constitueert zich telkens opnieuw in de geschiedenis en in biologische zin behoort de mens tOt 66n soort, daar alle rassen
onderling vruchtbaar zijn 17). Zelfs de Duirse nationaal-socialistische auteur
Giinther moest toegeven, „dat her nauwelijks mogelijk zal zijn, een ras ergens op aarde als gesloten menschengroep aan te treffen" 18). De begrippen
ras en volk dekken elkaar niet. Volkseenheid is niet slechts rasverwantschap,
maar oneindig veel meer. Een zekere rasverwantschap is er alleen in voorondersteld, en omgekeerd kunnen zich uit 66n oorspronkelijk ras verschillende volkseenheden hebben gedifferentieerd 19). Toch mogen deze bezwaren

ons het oog niet doen sluiten voor de betekenis van de factor ras in het menselijk leven en ons er niet toe laten verleiden deze geheel en al te ontkennen.
Wel zijn we met P. Bounlan van mening, dat in ieder volk „das potentielle
Aufflammen des Willens zum politischen Handeln" (Max Weber) leeft, dat
in sociologisch opzicht een bruikbaarder kriterium voor sociale gemeenschap
vormt dan de gewoonlijk zo heterogene biologische factoren. Daarnaast staat
een groot aantal sociale omstandigheden, waarvan wij de gemeenschapsvormende kracht evenmin gemakkelijk kunnen afwegen, maar die tezamen vermoedelijk sociologisch meer invloed uitoefenen dan de biologische bindingen 20). Zeker in Nederland. Niemand kan ontkennen, dat het Nederlandse volk gekenmerkt wordt door een innige vermenging van verschillende
typen, waarvan het ene hier, het andere daar wat meer op de voorgrond
treedt, maar bijna nergens meer in oorspronkelijke zuiverheid aan de dag
komt. Van raseenheid en raszuiverheid is bij ons volk geen sprake. Wel kan
men natuurlijk vaststellen, dat ons volk naar historische samenstelling bezien
veel Germaanse komponenten heeft opgenomen, maar dat houdt niet in, dat
wij thans tOt hetzelfde ras behoren als b.v. de Duitsers: „Veel hebben zij met
elkander en met andere Germaansche volkeren gemeen, maar zij hebben
door hun bijzondere samenstelling, hun bijzonderen aard een aparte en ook
van elkander onderscheiden volkspersoonlijkheid gevormd." 21)
De nazisten beschouwden niet slechts het ras maar ook bodem en klimaat als
oerelementen van de volksvorming. Nu hebben de geografische invloeden

Von Schmidt, Hoofdlijnen, p. 79.
Van Praag, Inleiding, 9 54.
18) Giinther, Rassenkunde, p. 9. Ook de Nederlandse nationaal-socialist Hylkema,
Ras, p. 15, erkende, dat ieder volk is samengesteld uit verschillende rassen o f ras16)
17)

bestanddelen.
19)

Meyer-Wichmann, Inleiding, p. 127.

Bowman, Scientia, II, p. 118.
21) Meyer, Bezinning, p. 17.
20)
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onmiskenbaar invloed, want de natuurlijke gesteldheid is de grondslag van
het volksleven, de bodem waarop de historische ontwikkeling zich voltrekt 22)
Het is als het ware het raam, waarbinnen de levensgemeenschap groeit en op
concrete wijze gestalte geeft aan het saamhorigheidsgevoel der volksgenoten.
De geografische omstandigheden beheersen echter evenmin als het ras de
mensheid. Volkeren reageren zeer verschillend op hetzelfde milieu. Klimaat
en landschap oefenen invloed uit op her sociale leven, maar niet zodanig, dat
er sprake is van hen als oorzaak, en bepaalde sociale verschijnselen als noodzakelijk gevolg. De natuurlijke omgeving biedt de mens verschillende mogelijkheden en het hangt van het beschavingspeil en de aard van de menselijke groep af, welke worden uitgebuit. Klimaat en landschap zijn een voorwaarde. Is aan die voorwaarde in het geheel niet voldaan, dan ontbreekt de
materiele grondslag voor her sociale leven en kan zich geen maatschappelijke
groep handhaven. Waar de voorwaarden wet zijn vervuld, is het echter niet
zeker, dat alle mogelijkheden worden benut. Kniyt stelde de zaken juist voor,
toen hij schreef: „Van causaliteit kunnen we hier niet spreken, wel van conditionaliteit'• 23).
Wat de godsdienst aangaat, merken we op, dat alhoewel op het ogenblik de
gedachte aan een protestantse of katholieke natie nog weI wordt uitgesproken,
algemeen het onderscheid wordt erkend tussen de kerk, die niet van deze
wereld is, en het volk, dat een plaats vindt in de tijdelijke orde. De godsdienst vormt niet de grondslag van de volksvorming. Zij kan bindmiddel zijn
en oefent een milderende werking uit op regenstellingen, wanneer er bij
overeenstemming in geloof verschillen optreden van raciale, kulturele, sociale
en politieke aard. Zij kan een meer remmende en zelfs dissociatieve werking
uitoefenen, wanneer binnen een volksgemeenschap geen eenheid van godsdienstige opvatting heerst. De godsdienstige verschillen in ons land, welke
vaak diepe scheidingslijnen hebben getrokken, hadden eerder een remmende
en zelfs ontbindende invloed op de volkseenheid, met name ten opzichte van
de Zuidelijke Nederlanden en in de vereenzelviging van het Nederlandse
volksgeheel met het protestantse en calvinistische volksdeel 24). De afzwakking van de godsdienstige tegenstellingen in het algemeen, de politieke differentiatie van het protestantisme, de onkerkelijkheid, de sterker spreiding van
de godsdienstige groeperingen over het hele land en het optreden van de
Partij van de Arbeid hebben afbreuk gedaan aan deze identificatietendenzen.
Niettemin komen ze bij de verschillende protestantse partijen nog voor.
De kultuur wordt algemeen door de partijen als een factor in de volksvorming
erkend. Zij wordt vooral naar voren gebracht door de Vlaamse en de GrootNederlands gezinde groepen. De kultuur als het geestelijk leven en streven
der gemeenschap beinvloedt de volksvorming in sterke mate. Zij is de resul22) Bierens de Haan, Gemeenschap, p. 188.
23) Kruyt, citaat bij van Praag, Inleiding, 9 47.
24) Met Groen van Prinsterer, Handboek, 9 92, zien veel landgenoten: „De Ge-

reformeerden als de kern der natie':
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tante van eeuwenlang denken en voelen, zeggen en handelen, van activiteiten,
ideeen, gewoonten, zeden, waarden, levensstijl, wetten, regels van moraal,

van kunst, wetenschap, opvoeding en onderwijs, van economische en teChnische processen. Ze is enerzijds een product van het eeuwenlang samenleven
van de mensen en versterkt anderzijds de samenlevingsband. Alhoewel zij in
grote lijnen over geheel Europa dezelfde trekken vertoont, treffen wij binnen
dit geheel een differentiatie aan. Ook de Nederlandse kultuur is een eigene.
Het universele aspect van veel kultuuruitingen en de acculturatie, welke

voortdurend het uitkristalliseren van specifieke volkskulturen doorkruist, doen
niets af aan het feit, dat ieder volk naar eigen omstandigheden, behoeften en
aard een bepaalde keuze doet uit de kulturele mogelijkheden van buitenaf
en aldus een specifiek kultuurpatroon vormt, dat in de loop der historie min
of meer verankerd wordt 25) Binnen deze kultuur treedt de taal als duidelijker
volksvormende factor op. Uit de taal kunnen we besluiten tot een eigen wijze
van samenleven, tot het bestaan van een afzonderlijke leefgemeenschap. De
mal is produkt van miljardenvoudige menselijke bindingen in eeuwen van
lotsgemeenschap ontstaan, zodat de eenheid van tad wijst naar een zeer intensieve leefgemeenschap in een jong tijdperk van de menselijke geschiedenis.
De taal is daarom wel het hoofdkenmerk genoemd, waardoor het ene volk
zich van het andere ondersaheidt 26). In deze zin is de taal inderdaad gans een
volk: „Vandaar de strijd van volken en naties om hun taal; reaktief, om met
hun taal tevens hun geestelijken eigenaard te behouden, aggressief om door
de taal den vreemden totaalgeest te beinvloeden en aan den eigenen te assimileeren'• 27). Er is een innig verband tussen taal en volksaard. En toch, hoe
geweldig de rol van de taal ook is in de gemeenschap van een volk, de vraag,
of zij het wezen van de volkseenheid uitmaakt, moet ontkennend beantwoord worden 28). Zij is wel een zodanig belangrijk element, dat wanneer zij
ontbreekt andere volksvormende krachten al zdtr sterk moeten zijn 29), zodat
Boehm de taal „perhaps the most important factor in modern nationalism"
en „the very corner stone of national existence" mocht noemen 30). Wij achten
haar een voorwaarde voor het ontstaan en het.behoud van de volksgemeenschap, waaruit men normaliter kan besluiten tot de volkseigenheid. Zoals
gezegd zijn het in Nederland vooral de Groot-Nederlandse groepen, die de
betekenis van de factoren kultuur en vooral mal voor de volksvorming in het
licht hebben gesteld en uit de feitelijke eenheid van kultuur en mal in de
noordelijke en de zuidelijke Nederlanden hebben besloten tot de feitelijke
volkseenheid. De factor taal kan aan betekenis winnen nu zij in het kader van
Reilingh, De geest, p. 214.
26) Platenburg, Een moderne, p. 53.
27) Eister, Sociologie, p. 70.
28) Hoogveld, Volksgemeenschap, p. 10, wees erop, dat alleen reeds het feit, dat taalgemeenschap verenigbaar is met volksverscheidenheid en omgekeerd, bewijst dat we
daarmee al weer het wezenselement niet treffen.
29) Van Genechten, Wat willen, 9 60.
30) Boehm, Encyclopedy, p. 235·
25) De Vries

22

de Europese

integratie voor ons volk meer en meer „the very corner stone"

van het volksbestaan wordt.
Van de politieke factoren waren de vorsten en de d y n a s t i e de belangrijkste. De volkseenheid, voorzover deze een politieke inhoud had,
werd belichaamd in de vorst. In onze tijd bekleedt het koningschap een meer
ceremoniele functie 31 ). Toch is zijn aanzien niet gedaald, daar het geldt als
symbool van de smatseenheid, de nationale macht 32), als factor van eenheid,
evenwicht en bemiddeling, als vertegenwoordiging van de voortdurendheid
van volk en staat. De duurzaamheid van de dynastie kan deze elementen
versterken. Zij maakt niet het wezen van de volksvorming uit: ze kan een
factor. In
belangrijke betekenis hebben, maar is niet de enige en wezenlijke
landen met meerdere volkeren kan de dynastie zelfs een nadelige invloed
hebben op de eigenheid van de volkeren en dus een anti-volks element zijn.
Een tweede politieke factor is de actuele en historische rol van de p e rde geschiedenis
s o o n l i j k h e d e n, die zich voor de volkszaak inzetten. Uit
rijst het historische beeld van de Prins van Oranje op als een volksvormende
factor van betekenis. In een bijzonder moeilijke tijd was hij een samen-

bindende en richtende kracht in ons volk, het centrum waarom alles draaide:
„Bij de leidende figuren van het verzet wekte hij een duurzame bewondering,
een gehechtheid, die tegen elke beproeving bestand was, en bij den gemenen
man een aanhankelijkheid, die in onze staatkundige geschiedenis nimmer
is herhaald- 33). Het is echter duidelijk, dat, hoeveel invloed zij ook hebben,
deze niet tot dat wezen behoren, zonder hetwelk een volk geen volk zou zijn.
is een
De s t a a t s o r d e, die een gewichtige rol speelt in de volksvorming,
duurzaam
gevestigd
verband van mensen binnen een bepaald grondgebied
en gehandhaafd door een gezagsorgaan, dat hen richt op het algemeen tijdelijk welzijn. Als gezagsverband is zij de vorm, waarin zich een of meer volksgemeenschappen schikken, maar tegelijkertijd is zij meer dan enkel vorm,
namelijk een zelfstandige sociale formatie, welke een bindende werking ten

besef van
opzichte van de staatsbewoners uitoefent en op deze wijze een
saamhorigheid wekt. Daardoor kan een tegenstreven ontstaan, want de mens
leeft in meer sociale verbanden, welke aanspraak maken op zijn hoogste
solidariteit. Diegenen, die de staat zien als de totate maatschappij, die alle
natuurlijke gemeenschappen omsluit en aan welker totaliteit al het andere
de staat.
ondergeschikt is, erkennen geen volkseigenheid, onderscheiden van
Voor hen is de staat het volk en her volk de staat. Wij beschouwen de staat
als „die machtmassig organisierte Volksgemeinschaft" 34) en onderscheiden

Frankel, Staat und Politik, 9 275.
Thorbecke drukte dit als volgt uit (Hans, Thorbecke, p. 91): „De koninklijke
macht is niet ingesteld ten behoeve van den persoon des konings; het is, en wij eren
hierin haar hoogste titel, een rijks- of nationale macht, die wdl afgeperkt, krachtig,
zelfstandig, met de andere rijksmachten in harmonie behoort te zijn".
33) Kranenburg, Studian, 9 96.
34) Von Nell-Breuning, Beitriige, Heft 1, kolom 2.

31)
32)
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wel tussen volk en staat. Omsluit een staat slechts Hn volk dan maakt zij de
organisatie van de volksgemeenschap uit. Er bestaat dan een eenheid van
volks- en staatsbewustzijn, zodat het uiterlijk-waarneembare staatsverband
licht de voorrang krijgt in de bewustzijnssfeer en de begrippen volks- en
staatsgemeenschap worden vereenzelvigd. Het wordt in zo'n geval voor de
mensen moeilijk zich een volk los van het staatsverband voor te stellen. Hetzelfde doet zich in zekere zin voor als een staat slechts een gedeelte van een
volk omvat. In de staat, welke meer volkeren omvat, geldt de genoemde
tegenstreving der solidariteiten tenvolle. Omdat echter geen enkele staat zonder
binding aan tenminste 66n volksgemeenschap kan, neigt zij ertoe zich met
66n van de aanwezige volkeren te vereenzelvigen, waardoor de andere volkeren binnen die staat in feite tot minderheden worden. Het voorbijgaan aan
de menigvuldigheid van volkeren vindt zijn verklaring hierin, dat het, van
het staatsgezag uit gezien, wenselijk is, dat een staat niet meer dan 66n volk
omsluit. Eenzijdig heeft men in het recente verleden volk en staat, ofwel als
verwisselbare termen ofwel als onverzoenlijke tegenstellingen beschouwd.
Van twee zijden onderkennen wij intussen het streven naar de eenheid van
volk en staar, omdat in „de reele vervlochtenheid en wederzijdse doordringing van volk en staat de kracht en het behoud van beiden" ligt. Een volksgemeenschap moet uiteindelijk een minimum aan organisatorische krachten
bezitten om te kunnen blijven bestaan, terwijl een staatsorganisatie een minimum aan gemeenschapsbesef moet kennen om niet uit elkaar te vallen 35)
Een volksgemeenschap zal trachten te komen tot een eigen staatsverband,
tenzij de feitelijke toestand in een m66rvolkerenstaat voldoening verschaft 36),
Uit dit alles blijkt, dat het staatsverband een rol vervult in de volksvorming.
De staat betekent concentratie van de macht in handen van een centrale
groep, onder wier leiding de uitbouw en de innerlijke ordening van het gemeenschapsleven plaatsvindt, zodat het ontstaan en bestaan van de staat belangrijke gevolgen heeft voor de volksvorming 37). De samenleving wordt
van binnenuit door de staat vastgehouden. De smat moge in het volksleven
niet het enige centrum zijn, zij speelt toch wel een gewichtige en vaak doorslaggevende rol, zodanig, dat een volk op dit ogenblik niet kan hopen zonder
staatkundig verband als volk te blijven voortbestaan. Een volk is niet denkbaar zonder zijn levensvorm. Dit is: een volk is altijd ook staat 38).

Knuvelder, Vernieuwing, pp. 63/64.
Hollenberg, Inrichting, p. 194.
37) Zie hierover: Hans Rothfels, Nationalitit, pp. 225-233.
38) Bierens de Haan, Gemeenschap, p. 203.
35)
36)
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§2. NATIE

De volksgemeenschap groeit uit tot een natie, wanneer zij zich haar onverbrekelijke eenheid en eigenaard bewust is en deze in onafhankelijkheid en
liefst in eigen staatsverband voor de toekomst wil behouden, in het besef van
de voortdurendheid der gemeenschap 39). Of een groep een natie is, wordt in
hoofdzaak daardoor bepaald, of zij zich in grote meerderheid als natie voelt
en een natie wil zijn. Dit subjectieve kriterium schijnt tenslotte nog het meest
houvast te bieden 40). Dit betekent niet, dat elke willekeurige massa uitsluitend door de wit tot samenblijven een natie wordt. Wil deze subjectieve gezindheid ontstaan, dan moeten er eerst enkele objectief aanwijsbare gemeenschappelijke factoren aanwezig zijn, die het gevoel van bij elkaar behoren,
van het anders zijn dan anderen, mogelijk maken. Smitskamp kwam zodoende tOt deze omschrijving van het begrip natie: „een groep van personen,
georganiseerd in een eigen staatsverband of zo'n verband begerend, die zich
op de grondslag van een gezamenlijk doorleefd verleden en doorgaans ook
van een zekere homogeniteit van taal, cultuur en afstamming, als een eenheid
voelt en deze eenheid in stand wil houden" 41). Het wezenlijke van een natie
ligt naar onze mening in de gemeenschappelijke wil van een volk zichzelf
te zijn en te blijven. Alleen in die zin, dat daarin de gemeenschappelijke wil
zijn grondslag vindt als drang naar zelfbehoud en ontwikkeling van het eigen
nationale leven, kan men, zoals Platenburg, zeggen, dat het hoofdmoment
van een natie ligt in het bezit van gemeenschappelijke psychische hoedanigheden 42) Bewustzijn en wil tot een bepaalde natie te behoren, achten wij dus
niet voldoende. Ze vormen een subjectief teken voor de afsluiting van het
vormingsproces van de volksgemeenschap. De wil is bij de vorming van de
natie wel beslissend, maar niet alleenbepalend. Wij zouden kunnen zeggen,
dat het volk het pouvoir vivre colleaif is, dat in het vouloir vivre collectif
tot een natie wordt. Het wezen van de natie is het bewustziin, dat zijn grondslag vindt in de volkseenheid. „Het nationaal bewustzijn is het bewustzijn als
volk een geheel te zijn en te willen zijn. Een groep is volk *), voorzoover zij
zich als volk, als nationale eenheid bewust is- 43). Tot het ontstaan van een
natie kan men concluderen op grond van uitingen van saamhorigheidsbesef.
Uiteraard zijn het bewustzijn en de wil deel uit te maken van een natie niet
even sterk bij allen, die men krachtens gel)oorte tOt haar zou moeten rekenen.
Er is hier een aanzienlijke gradatie. Vooral vroeger kwam het voor, dat de
natie, als bewust ervaren realiteit alleen leefde in een leidende kaste, terwijl
39) Hollenberg Inrichting, p. 193: „Natie is de van nationaal bewustziin vervulde
volksgemeenschap". Bouman, Sociologie, p. 74: „Met het begrip natie drukt men
meer nog dan bij volk en staat het bewustzijn van saamhorigheid uit".

40) Smitskamp, Inleiding, 9 12.
41) Idem, 9 13.

Platenburg, Staatsleer, p. 46.
43) Bierens de Haan, Gemeenschap, p. 200.
*) Op deze plaats zouden wij liever van natie spreken.
42)
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bij de rest van het volk van deelgenootschap aan de natie alleen in passieve
zin sprake was. Wat betreft de verhouding van natie en staat mogen wij vooropstellen, dat wanneer de staat in het bewustzijn van de mensen de plaats
van het volk inneemt de staatsgemeenschap ook natie wordt genoemd, omdat
men het verschil tussen beide werkelijkheden niet meer beleeft en onderkent.
Daarmee wordt het onderscheid niet weggenomen. Het streven van de natie
richt zich nat:uurlijkerwijs op het smatsverband als hoogste ordeningsmacht.
Ze streeft naar eigen leven en ontwikkeling, naar eigen middelen om haar
volledige ontplooiing te bereiken. Het belangrijkste middel daartoe is de
staat, d.w.z. een staatsverband, dat geheel de dienaar is van de natie 44). In die
zin zijn staat en natie niet identiek, want in 66n staat kunnen meerdere naties
een plaats vinden, terwijl 66n natie verdeeld kan zijn over meerdere staten.

53. NATIONALISME
Met Smitskamp mogen wij het nationalisme definieren als het streven, de
eigen natie in stand te houden en haar welzijn te bevorderen, op grond van
de overtuiging, dat zij een zekere waarde vertegenwoordigt en een bepaalde
taak te vervullen heeft 45)o Concreet werkt het zich uit als de actieve beleving
in woord en daad van het nationale bewustzijn en speciaal in propaganda
voor en streven naar nationale zelfstandigheid en nationale eenheid. Wat de
inhoud van het nationalisme betreft, verrijzen er verschillende nationalismen,
naarmate men een andere betekenis hecht aan de verschillende factoren in de
volksvorming en aan de hoofdelementen in de fundering van de natie. In dit
kader willen wij ons tot twee soon:en van nationalisme beperken, omdat deze
in de opvattingen van de politieke partijen een overwegende rol hebben gespeeld: het integralistisch en het traditionalistisch nationalisme. Het integralistisch nationalisme erkent slechts 66n factor als volksvormend element en
grondslag van de natie, meestal ras, staat of godsdienst. Bovendien kent her
aan de natie een absolute gelding toe en zij wordt dan het volstrekte einddoel,
slechts gebonden aan zichzelf. Uit deze visie vloeien exclusieve maatregelen
inzake nationale politiek, integriteit en macht voort, hetgeen zich naar binnen
uit in een totalitarisme, dat aan de verscheidenheid binnen de natie geen recht
doet, en naar buiten in imperialisme. In Nederland bestaat weinig gevaar
voor dit nationalisme, al waren er in het verleden wel enkele politieke groepen, die een zekere tendens in deze richting vertoonden. Het traditionalistisch
nationalisme erkent de invloed van elk der hebbelijkheden en kent vooral
aan het historisch gewordene betekenis tOe. Het kent de natie als een symbiose
van verschillende hebbelijkheden met het bewustzijn van de volkseenheid en
44) Platenburg, Staatsleer, p. 49.
Smitskamp, Inleiding, 9 17. Elders (Interfacultaire Colleges, I, p. 20) noemde
deze schrijver het nationalisme: „het streven, om de eigen natie in stand te houden
en haar vrije ontplooiing te bevorderen, op grond van de overtuiging, dat zij een
zekere waarde vertegenwoordigt en een bepaalde taak te vervullen heeft."
45)
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ziet haar als de concrete uitdrukking van de voortdurendheid van een volk in
tijd, ruimte en aantal. Soms wordt de staat als de voornaamste der hebbelijkheden beschouwd, soms kultuur of taal. Vaak ook worden staat en volk En
staat en natie vereenzelvigd, waardoor de grondslag wordt gelegd voor een
staatsnationalisme. Dit traditionalistische nationalisme oefende vooral invloed
uit op de Nederlandse politieke partijen, meestal in staatse zin 46)
Geyl. Vaderlandse, 9 13, wees erop, dat in ons land het staatsbesef zo volkomen
overheerste, „dat men buiten de staat van geen cultuurgemeenschap wist, althans de
gedachte dat " die cultuurgemeenschap staatkundige betekenis hebben kon, kwam bij
weinigen op.
46)
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HOOFDSTUK II

DE PROTESTANTSE PARTIJEN

§1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Groen van Prinsterers gedachten vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het protestants-christelijke politieke denken in onze tijd 1). Hij zag
in de Nederlandse natie een religieuze factor, het unieke resultaat van geloof.
Nederland was (voor hem) door God uitverkoren een protestantse natie te
zijn. De strijd tegen het ongeloof als verwerping van de geopenbaarde waarheid Gods en tegen de revolutie, als stelselmatige omkering van begrippen,
waardoor, in plaats van de ordeningen Gods, de eigenwijsheid en willekeur
van de mens ten grondslag van staat en maatschappij, van recht en waarheid,
worden gelegd, vervulde zijn leven. Het wezen van deze strijd zag hij in het
antwoord op de vraag: is de Souvereiniteit uit de mensen of is zij uit God?
Anti-revolutionair duidt op de strijd tegen de revolutie, christelijk-historisch
op de strijd voor het eigen beginsel, voor het Evangelie, niet alsof dit een
uitgewerkt staatkundig programma bood, „Inaar om te belijden dat hetgeen
in ons menschelijk leven geluk en redding aanbrengt, niet is het politiek
program van Voltaire, maar het levensprogram, dat Jezus Christus ons in het
Evangelie schonk" 2). In het begrip historisch lag de handhaving van het
nationale leven tegenover de wereldrijkidee 3). Bij Groen was het nationale
innig met zijn gehele denken verbonden: hij vocht tegen de revolutiegeest,
niet alleen omdat deze anti-christelijk, maar ook omdat deze on-Nederlands
was. Tegenover het verderfelijke streven, dat hij in zijn tijd zag opbloeien,
zocht hij steun in de verhevenheid van het nationale besef, in de opwekking
van de echt Nederlandse geest. Alleen het opwekken en levendig houden van
de vaderlandse geest was voor regering en volk het genoegzame middel om
de vijanden van orde, van ware godsdienstigheid en van Nederlandse zin, te
bestrijden. Alleen de Nederlandse eigenaardigheid in volkshistorie en volks-

Hierover: Smitskamp, Wat heeft Groen van Prinsterer, pp. 17-140.
Kuyper, Anti-Revolutionaire Staatkunde, I, p. 616.
3) Idem, P· 605.
1)

2)
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geloof wortelend, leverde z.i. voldoende waarborg van nationale welvaart en
kracht en er zou geen redding zijn dan door de terugkeer tOt christelijke,
historische beginselen. Deze beginselen stonden geschreven, zei Groen, in het
hart van het nog onverbasterd deel van de bevolking, men kon ze vinden
op elke bladzijde van de geschiedenis. Her nationale erfgoed van Nederland
bestond zi in een tweetal eigenschappen: de gehechtheid aan het christendom en de vrijheidszin. Nederland was historisch beschouwd christelijk. De
grootheid van de Verenigde Nederlanden was steeds verknocht aan de bloei
van de Hervormde Christelijke Kerk. De gereformeerden, lange tijd een
zeer kleine minderheid, waren niet door hun aantal machtig, maar door de onbedwingbaarheid van moed en volharding uit geloofsvertrouwen en plichts-

besef maakten zij de kern der
kracht gaan verflauwen, nog

natie uit. En al was in later tijd die geloofswas in Nederland de gehechtheid aan het

christendom z.i nationaal. Daarmee moest elk staatkundig streven, dat echtNederlands wilde zijn, rekening houden. Naast deze gehechtheid stond als
tweede historisch kenmerk van het Nederlandse volk de vrijheidszin. Tussen
beide kenmerken was samenhang, want door het onwankelbaar vasthouden
aan Gods Woord was her, dat men vrijheid en onafhankelijkheid verkreeg
en behield.

In de twee hoofdrichtingen van protestants denken 4) bleef men aan deze
Meester getrouw. De ene richting is overwegend gevestigd in de kerken van
Afscheiding (1834) en Doleantie (1884), de tWeede in de Nederlands Hervormde en andere nationaal-reformatorische kerken (o.m. de Remonstrantse) 5). Volgens het typisch gereformeerde denken, voornamelijk gevormd
door Kuyper, moest scherp, principieel en consequent stelling worden genomen tegen de geest en de beginselen van de negentiende eeuw, welke
werd beheerst door de denkbeelden van de Franse revolutie: de autonome
mens, de volkssouvereiniteit, de geleidelijke ontwikkeling door de menselijke
rede en een staatsopvatting, welke de Souvereiniteit Gods ontkende. Deze
antithese tot de beginselen van de revolutie werd in alle scherpte en absoluutheid gesteld. Ze bracht voor de levenspraktijk drie dingen mee, onverbrekelijk
met elkaar verbonden. Ten eerste: door Zijn bijzondere genade had God de
4) Kuyper, Anti-Revolutionaire Staatkunde, I, p. 618, onderkende deze tweeledigheid. Hij schreef, dat nimmer uit het oog moet worden verloren, dat het R6veil, onafhankelijk van het calvinisme, in ons land na 1789 een herleving bracht en ons volk
wakker riep, terwijl het calvinisme nog sliep. Hieruit werd een zodanige toestand ge-

boren, dat in het weeropwaken van het calvinisme sinds 1870, tweeErlei stroming in
de christelijke staatkunde ten onzent, en zulks wel zonder volledige verzoening, ge-

mengd werd. Het Rdveil was een niet duidelijk.omlijnde, niet per definitie kerkelijke

en politieke beweging van leken, die zich ten doel stelden het Evangelie opnieuw
orthodox te beleven. Zij toonden meer aandacht voor de beleving der Evangelische
waarheid dan voor leerstelligheid. Binnen her R6veil treffen we een confessionele en
een ethisch-irenische richting aan. De laatste verwierp de antithese en legde de nadruk
op het individuele geloofsleven.
5) Voor deze uiteenzetting over beide hoofdrichtingen maakten wij gebruik van

Banning, Socialisme, pp. 46 e.v.
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Kerk voortgebracht, en in haar verzameld de ,gekenden des Heren", die
tevens met een levensopdracht in de wereld stonden, namelijk om de wereld
en het volksleven op te eisen voor de eer van de Souvereine God, en heel
het leven aldus te heiligen. Zij werden gevoed, geinspireerd in de Kerk: „het
belijdend deel der natie is nog steeds het beste deel van ons volk." Ten tweede:
zij weigerden gemeenschap met levenswijze en opvattingen van de kinderen
der wereld. Ten derde: terwille van de nationale kultuur en haar kerstening
schiepen zij een wijdvertakt christelijk organisatieleven: te beginnen met de
school, verder vakbeweging en partij, pers, radiovereniging enz., om een centrum, een brandpunt en uitgangspunt te scheppen. Tot deze positieve taak
tor de vervulling van deze geloofsopdracht, werden de door God geroepenen
over de hele linie afgezonderd en georganiseerd: de Kerk was in deze arbeid
de centrale bron van bezieling en leiding. Het bervormde denken (hieronder
verstaan ook het procestantse denken van andere kerken, terwijl anderzijds
binnen de Hervormde Kerk een stuk gereformeerd denken aanwezig is) beleed ook de roeping van Kerk en christen tOt heiliging en loutering van het
samenleven in maatschappij en staat, in geloof aan de Souvereiniteit Gods,
maar verwierp principieel de opvatting van de antithese. Als er van een antithese in christelijke zin moest worden gesproken, ging die dwars door mensenharten heen, ook door het hart van de gelovige. Men aanvaardde, dat het
Evangelie een roeping had voor de wereld. Men sprak ook van de politieke
dienst van God in de wereld en verstond daaronder enerzijds de strijd om
ruimte en vrijheid voor de Kerk, opdat zij onbelemmerd haar woord kon
spreken, anderzijds de strijd voor orde, recht, gerechtigheid, vrede in aardse
verhoudingen. Maar men verwierp de gedachte van een christelijke staat, een
christelijke maatschappij enz. Christelijk kon h.i. alleen een persoon zijn, die
het Evangelie heeft gehoord en geloofd, die Christus „belijdt", 6f de Kerk,
die „belijdt", en op grond daarvan verkondigt. In scherpste vorm werd Ontkend, dat het Evangelie ooic 26 zou kunnen ingaan in enige aardse instelling,
dat deze „christelijk" mocht heten. Instituten zijn niet christelijk, dat kunnen
onder vallen en opstaan alleen mensen zijn.
Het houdt onmiskenbaar hiermee verband, dat er in Nederland tenminste
twee, ongeveer even sterke, protestants-christelijke partijen bestaan, de AntiRevolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Unie. Er is niet alleen
sprake van een verschil in klimaat, doordat de eerste overwegend steunt op

het gereformeerde volksdeel en de tweede op het orthodoxe deel der Hervormde Kerk De A.R. hebben uit „Er staat geschreven" van Groen een
tamelijk strak stelsel van beginselen afgeleid, dat zij christelijk en bijbels
noemen. De C.H. letten meer op het historische,Ar is geschied" en trachten
in de veranderende wereld als christenen een weg te vinden, niet met een
systeem, maar door te luisteren naar het Bijbelwoord.
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§2. DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ
De Anti-Revolutionaire Partij, welke sinds 1878 bestaat, stelde het calvinisme
centraal in haar beschouwingen over de natie. Op voetspoor van Groen
van Prinsterer huldigde zij het Nederlandse volk als uitverkoren volk Gods,
uit de Spaanse overheersing vrijgemaakt, gelijk de Joden met hulp van God
uit de Egyptische. Het eerste programma van deze partij werd door Abraham
Kuyper geleverd en het laatste stemt thans nog in grote lijnen overeen met
hetgeen deze in 1879 formuleerde. Slechts op enkele punten werd het in
latere jaren en in strekking v6rgaand in 1961 gewijzigd. Kuypers politieke
opvattingen kunnen wij het beste als neo-calvinistisch typeren, omdat ze calvinistisch waren, niet in de zin van Calvijn zelf, maar in de vrijere betekenis,
waarin diens stelsel zich plantte op Nederlandse grond, en bovendien, omdat
Kuyper ze had aangepast aan de nieuwe tijd, overeenkomstig zijn opzer ze
„in rapport te brengen met het menschelijk bewustzijn, gelijk zich dat aan
het einde der 19e eeuw ontwikkeld heeft." 6)
De formulering van de nationale gedachte in dit program is blijkbaar lang en
zorgvuldig overwogen. Van een door Kuyper vermoedelijk in 1875 ontworpen program luidde de aanhef: „Doel en streven der Antirevolutionaire rich-

ting moeten zijn, in consequente ontwikkeling van de Historiscbe Beginselen
onzer in 1572 gevormde Nationaliteit, te geraken tor een politieke staatsontwikkeling..." Het eerste geschreven ontwerp voor het program van 1878
had een ongenummerde preambule, welke de definitieve redactie meer naderde en als volgt luidde: „De Christelijk-historische richting, de eigenaardigheid onzer nationaliteit vertegenwoordigende, gelijk die onder leiding van
Oranje en Gereformeerden invloed in 1572 is ontstaan en wensend die, overeenkomstig de behoeften van onzen tijd en den gewijzigden volkstoestand te
ontwikkelen .. ." In de eerste gedrukte tekst van het ontwerp luidde het overeenkomstige gedeelte, th:Ins als Artikel I genummerd: „De Anti-revolutionaire of Christelijk-historische richting vertegenwoordigr voor zoveel ons land
aangaat, den grondtoon onzer nationaliteit gelijk die, door Oranje geleid, onder Calvinistische invloed in 1572 is ontstaan; en wenst die, overeenkomstig
de gewijzigde volkstoestand, in een vorm die aan de behoefte van onze tijd
voldoet, te ontwikkelen." In een in november 1877 door Kuyper rondgezonden ontwerp vinden we het artikel terug, zoals het ook na de tWeede
wereldoorlog nog luidde: „De antirevolutionaire of Christelijk-historische
richting vertegenwoordigt, voor zoveel ons land aangaat, den grondtoon van
ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje geleid, onder invloed van de Hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving; en wenscht dir, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een vorm, die aan de behoeften
van onzen tijd voldoet, te onrwikkelen" *). Eerst in de definitieve redactie,
6)

Kasteel, Kuyper, p. 79.

*) Dagblad Trouw van 6 t/m

10 december 1955.
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werd in tegenstelling rot de andere, gesproken van volkskarakter en niet
langer van nationaliteit. Omdat nationaliteit meer dan volkskarakter gebonden is aan de staat, betekende dit een verbreding in formulering. Historisch
juister was daarnaast de aanduiding „omstreeks" tegenover „in" 1572. Belangrijker echter was, dat waar in de eerste opzet meer negatief gesproken
werd van de Anti-Revolutionaire richting, vervolgens de termen christelijkhistorische richting, en ten slotte anti-revolutionaire of christelijk-historische
richting werden gebruikt. Er moeten, gezien deze veranderingen, weloverwogen redenen zijn geweest, om de uiteindelijke redactie te prefereren.
Wanneer wij thans speciaal ingaan op de gebezigde uitdrukking „grondtoon
van ons volkskarakter", dan geschiedt dit, omdat deze voor onze studie van
wezenlijk belang is. Kuyper erkende de veelvormigheid in het volkskarakter,
ook al achtte hij de calvinistische periode in ons volksleven overheersend.
Toen hij stelde, dat de grondtoon de calvinistische was, bedoelde hij daarmee
niet, dat deze richting op de talrijkste aanhang kon bogen, maar, dat eerst
toen deze grondtoon krachtig geluid begon te geven, ons Nederlandse volk,
in afscheiding van het Zuiden en onderscheiding van het Duitse element, tOt
volstrekt zelfstandige formatie was gekomen, en de volkseenheid tOt stand
kwam 7). Ons volkskarakter had vanaf 1572 zijn grondtrek sterk doen uitkomen en vastgelegd. Sluit die grondtrek weer uit, verklaarde Kuyper, heel
ons volkskarakter zou er de levensenergie door inboeten. Wat betekende
„grondtoon van ons volkskarakter"? Drieerlei nationale tint worstelde naar
Kuypers mening 8) in de schoot van het volt:sbestaan om de voorrang: de
roomse, de revolutionaire en de christelijk-puriteinse. In elk dier drie vertoonde zich aldoor hetzelfde Nederlandse volkskarakter, zij het telkenmale
spelend in een andere grondtoon, naar gelang het beginsel, waardoor het in
gisting geraakte en het doelwit, dat het zich koos. Het zwakst werd het
roomse nationale type ontwikkeld, omdat in Rome's bloeitijd de eenheid van
de natie pas even ontlook en nog onmachtig bleek, om een allen omvattend
volksbesef, door een nationale wil, tot een nationale daad te bezielen. Meer
invloed kreeg de „liberalistische" grondtoon, die men sinds 1793 aan ons
volkskarakter opdrong, toen de eenheid der natie juist hechter dan ooit geconsolideerd werd. Maar het rijkst ontwikkeld, het schitterendst uitgebroken,
tot nationaliteit in volle zin gerijpt, was z.i. alleen het christelijk-puriteinse
type, dat ons volkskarakter aannam tijdens de republiek. Deze overtuiging
betekende voor de actuele situatie de vordering van een staatsbeleid, dat bij
die grondtoon paste, m. a.w. wel van anti-revolutionaire zijde uitgaand, doch
bestemd voor het hele land: „Zeer zeker met den partijstempel, d.i. met den
ijk onzer beginselen, gewaarmerkt, maar des niettemin in aard en strekking
nationaal" 9). De eis, zo besloot hij zijn verhandeling over dit thema, is „dat
Staatkunde, II, pp. 32/33.
KUY er, Anti-Revolutionaire
8) KUY er, Ons Program, pp. 22-27.
9) Idem, P· 478.
7)
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we aan z66danige regeeringsdenkbeelden ingang zoeken te verschaffen, die
6n Roomsch, 6n Puritein, 6n Revolutionair als burgers, met gelijke plichten
en gelijke rechten, elk op zijne wijze en voor zijn deel en in zijne mate doen
bijdragen tOt de vorming van een hoogere volkstype, waardoor de eenheid
van het nationaal bewustzijn we6r kan worden hersteld." 10) Later (in 1916/
1917) liet Kuyper, toen hij dit programmapunt opnieuw behandelde, de
iets sterker als calvinistisch klinken "). Hij stelde, dat het natio-

grondtoon
nale volkskarakter in zijn natuurlijke schakeringen de veelvormige gegevens
bleek te bezitten, om elk der drie hoofdgroepen tot bloei te doen komen,
maar hieruit volgde nog geenszins, dat ze in nationale betekenis gelijk stonden. Niet in de middeleeuwen, in her tijdperk van de reformatie daarentegen
lag het glanspunt van onze vaderlandse historie. Eerst de calvinistische periode schonk ons land een soort hegemonie in Europa. De wereldbetekenis van
ons kleine land kwam verreweg het rijkst uit in de bloeitijd van het calvinisme. Historisch stond vast, zei hij, dat we v66r 1572 nooit en na 1789 nooit
meer waren, wat ons nationale leven in het tussen die beide jaartallen liggende tijdperk was. Van de calvinistische variant was de overheersende kracht
voor de vorming van ons nationale karakter uitgegaan. Weliswaar vertegenwoordigde de anti-revolutionaire richting niet de enige tOOn. Er was velerlei
toon, maar er was 66n toon, die als grondtoon gelden mocht, wat haar betel<enis betrof voor de vorming van de natie. Het Nederlandse volk had zich
z.i. eerst in 1572 gevormd en de diepste snede, waaruit de grondtrek van zijn
volkskarakter opkwam, werd in de op dit jaar volgende en daaruit voortvloeiende worsteling in het volksleven ingezet. Eerst toen was het Nederlandse volk onder de worsteling met Spanje opgekomen, in groeiende onderscheiding tOt de zuidelijker verwanten. Ongetwijfeld - zo gaf hi j toe werkte ook het geestestype, dat in de Middeleeuwen voorzat, na, en buiten
kijf had in zijn tijd het modernisme op de invloedrijkste geesten beslag gelegd; maar ging men terug op de diepste insnijding van de trekken in het
karakterbeeld van dit volk, dan voelde toch wie Thdrbecke, Groen van Prinsterer en Schaepman naast elkander plaatste, dat het historisch karakter van
het Nederlandse volk slechts zijdelings uitkwam in Thorbecke, die zich schier
in alles door buitenlands model voelde aangetrokken; dat Schaepman weI de
bezielende incarnatie was van wat een achteruitgezet zeer talrijk deel van ons
volk zich als doelwit koos; maar dat alleen van Groen van Prinsterer kon betuigd worden, dat de historische Nederlandse gedachte uit het glorietijdperk
van de vorming tot een eigen volk, uit hem sprak en in hem nawerkte 12)
sterk ontwikkeld: hij eerde
Het Orangisme was bij Kuyper in het algemeen
de
als
onder
van
leiding Gods in onze geschiedenis
de souvereiniteit
Oranje
stond te lezen: „Noch in den
A.R.P.
der
geworteld. In het partijprogramma

10)

Idem, P. 27.

11) Kuyper, Anti-Revolutionaire Staatkunde, II, pp. 26 e.v.
12) Idem, p. 32.
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volkswil noch in de wet, maar alleen in God vindt zij de bron van het souvereine gezag, en verwerpt mitsdien eenerzijds het beginsel van volkssouvereiniteit; terwijl zij anderzijds de souvereiniteit van Oranje eert, als onder de
leiding Gods in onze geschiedenis geworteld; door de mannen van 1813 in
den Nederlandschen staat tot ontwikkeling gebracht; en door de grondwet
als zoodanig bevestigd" 13). Hij beschouwde Willem de Zwijger als de vader
van de geestelijke vrijheid in het calvinisme ten aanzien van de invloed van

de kerk op her staarkundig volksleven. Dit Orangisme vertoonde een exclusief karakter, wat later impliciet door de stichter dezer partij werd erkend:
„In geen kring meer dan in den onzen heerscht voor Oranje geestdrift'• 14),
Uit de plaatsing van het „nationale" artikel als eerste in het beginselprogramma bleek, dat deze partij er een hoge betekenis in het geheel aan toekende 15)*
Daarom zocht zij de kracht tot handhaving der nationale zelfstandigheid allereerst in de versterking van het nationale besef, onder meer door bevordering
van de kennis der historie, en voorts in de instandhouding ener weermacht.
Wanneer wij het karakter van het Kuyperiaanse nationalisme nader willen
bepalen, moeten wij niet uit fragmentarisch handelen gevolgtrekkingen
maken, welke verder gaan dan wat hij zelf wilde. Het is verleidelijk uit het
feit, dat Kuyper het heeft opgenomen voor de Afrikaanse natie en voor
Vlaanderen, de conclusie te trekken, dat hij een volksnationale visie had 16),
maar daarom nog niet juist. Er blijkt alleen uit, dat hij enig begrip had voor
de Vlaamse kwestie 17). Hij legde er immers ook de nadruk op, dat de identificatie van ons volk met de gehele bevolking der lage landen in de middeleeuwen tot een miskenning van de ons thans eigen volksaard voert; dat er in
oorsprong sterke overeenkomst, en in karaktervorming zeer duidelijk uitkomende verwantschap bestond cussen Geldersman en Vlaming, tussen
Zeeuw en Brabander, maar dat hier splitsing is ingetreden. Wat Noordop
samenwoonde, bezat trekken, die bij het volk in Vlaanderen en Brabant niet
werden gevonden, en miste omgekeerd niet weinig, dat Zuidop in ere geglansd had. Hoe verwant nu ook, liep toch het volkskarakter bij Schelde en
Rijn uiteen. Dit kwam nog niet zo sterk uit, zolang beide elementen ten dele
13) Kuyper, Ons Program, p. 32.
14) Kuyper, A.R. Staatkunde, II, p. 40.
15) ZO ook zijn de woorden van Zuidema te verstaan: „Met art. I achten wij ons
dan ook niet maar een partij in Nederland, 66n van de rechtens geldende partijen in
het Nederlandse leven, maar achten wij ons wel degelijk die partij, die 't minst partij
is en het meest nationaal in de historische zin van het woord." S. Zuidema: „Om de
grondtoon van ons volkskarakter", Nederlandse Gedachten - 1 december 1956, p. 4.
16) Kasteel, Kuyper, pp. 273/281.
17) Twee zijner uitlatingen toonden dit aan: „vergeten kunnen we nooit, dat in
Belgie het Vlaamsch sprekend bestanddeel een verleden, herkomst en taaleenheid met
ons gemeen heeft" en ,Al is her nu, dat de Vlamingen in het Zuiden met hun
Vlaamsche actie vreemd zijn aan elk politiek doel, en ook ten onzent aan geen
politieke berekening gedacht wordt, zoo blijkt toch steeds meer, hoe de volksverwantschap weer opleeft, en op meer dan 66n gebied weer op nauwere saamleving
doelt van wat toch wel bezien slechts twee onderscheiden deelen van een zelfde volk
zijn". (Kuyper, Anti-Revolutionaire Staatkunde, I, pp. 153/154).
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eenzelfde leven leefden. Doch nauwelijks kwam er politieke scheiding of de
twee variaties in het ene volkskarakter van voorheen, begonnen zich steeds
meer zelfstandig te ontwikkelen, en het resultaat hiervan was, dat er in zijn
tijd twee onderscheiden volken naast elkander gelegen waren, zeer zeker in
oorsprong verwant, maar toch ook in die sterke verwantschap elk een eigen

karaktertrek vertonend 18). Dit begrip voor de historische en huidige verwantschap, liet uiteindelijk wel de weg open voor een ontwikkeling van het
denken in de richting van het volksnationalisme, maar het was dit (nog) niet.
Kuyper was trouwens nog niet helemaal toe aan het staatsnationaal Nederlandse denken en hield, alhoewel minder sterk dan Groen, ook aan het hollandistisch beeld vast. Naar zijn inzicht waren Brabant, Limburg en OostStaatsvlaanderen niet met de historische beweging van de natie meegegaan,
alhoewel steeds meer sprake was van een volk boven en beneden de Moer-

dijk '9)
Welke factoren ook een rol speelden in de vorming van het nationale besef
van Kuyper, duidelijk trad de factor van het calvinisme als eerste en altervoornaamste naar voren.
In de uiteenzettingen van Hendrik Colijn, de opvolger van Kuyper, vinden
we afwijkingen van de lijnen, voor meer dan een halve eeuw getrokken, een
gevolg van de lijn der ontwikkeling, die staat en maatschappij hadden doorgemaakt 20)0

Reeds in 1877 WaS tWijfel gerezen bij Teding van Berkhout, of het volkskarakter onder invloed van de Hervorming in 1572 zijn stempel ontving.
Het „door Oranje geleid" in het artikel leek deze, zoals hij 6 november 1877
aan Kuyper schreef, ook minder juist, „want Willem van Oranje was in den
aanvang niet op de hand der Calvinisten, maar dezen werden hem te sterk en
bij dezen vond hij in 1572 steun, hetwelk hem aanleiding gaf om ook steun
te geven" 21). Dit voorbehoud werd door Colijn later nader omschreven. In
„Saevis Tranquillus In Undis" zei hij hiervan, dat de woorden, dat het Nederlandse volkskarakter zijn stempel ontving, onder de invloed der hervorming,
een verwijzing inhielden naar de wortel, waaruit ons nationale leven was opgekomen en dat, vooral in de zeventiende en eerste helft der achttiende eeuw,
zich in ongekende bloei mocht verheugen. Het wilde tevens zeggen, dat de
Nederlandse staat het protestantse type vertoonde en, waar de hervorming
Staatkunde, II, pp. 34/35.
18) Kuyper, Anti-Revolutionaire
19) Idem, P· 26.
, welke hij onder de titel: „Der vaderen erfdeel" uit20) Van diens „Deputatenrede"
sprak, zei Oud: „Het is alsof men Kuyper hoort. En toch, Colijn is Kuyper niet. Hij
is een overtuigd, oprecht gelovig, calvinist, maar, het klinkt paradoxaal, hij is geen
anti-revolutionair. Deze man heeft te veel van de wereld gezien, om zich thuis te gevoelen in het enge huis der anti-revolutionaire politiek" (Oud, Parlementaire, II,
p. 25). Moge deze uitspraak re sterk zijn, de kern der waarheid lag er zeker in, namelijk, dat Colijn genuanceerder oordeelde, b.v. over het gewichtige eerste at:tikel van
her partijprograinma (Kasteel, Kuyper, p. 87).
21) Kasteel, Kuyper, p. 87.
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hier te lande Calvijn was gevolgd, dit type nader kon worden aangeduid als
het calvinistisch-protestantse 22). Deze historische feiten moesten volgens
Colijn in een bepaalde zin worden verstaan. Met name van rooms-katholieke
zijde werd, onder vet:wijzing naar de godsdienstige verscheidenheid in ons
land, telkens betwist, dat Nederland een nationale gemeenschap van protestants type zou zijn en werd er ook op gewezen, dat deze stelling te kort deed
aan de betekenis van het Nederlandse volksleven v66r de hervorming. Colijn
gaf wei toe, dat her onjuist was het eigen Nederlandse volksleven eerst te
doen aanvangen met de hervorming, alsof men eerst na 1572, of welk ander
jaar uit de vrijheidssfeer ook, van een Nederlands volk met een eigen karakter zou kunnen spreken. Die voorstelling diende z.i. inderdaad te worden verworpen. Wel hield hij staande, dat het nationale leven der Nederlanders onder de invloed der hervorming anders was geworden dan het voor die tijd
was, dat het nationale type en het karakter van de staat ingrijpende wijzigingen hadden ondergaan. Die wijzigingen, dat nieuwe in het nationale leven,
dankten het aanzijn aan de hervorming, nader aan de hervorming in calvinistische geest. Wat dus naar de geestelijke kant z.i. wilde zeggen, dat het

Nederlandse volk het gereformeerd-puriteinse type was gaan verionen, en dat
de natie ten onzent niet rooms of luthers, maar calvinistisch gekleurd was.
Hij erkende, dat vooral de „humanistische" toonaard, die ook in de dagen der
republiek reeds verzwakkend werkte, in de loop der negentiende eeuw en ook
daarna afl)reuk had gedaan aan de invloed van het gereformeerd-puriteinse
volkstype, maar verdrongen was dit nooit en nog altijd kon men zeggen, dat
dit type de grondtoon van ons volkskarakter vertegenwoordigde. De invoeging van artikel I: „onder leiding van Oranje" had z.i. een dubbele betekenis.
Zij wees naar de band met het vorstenhuis, waaraan Nederland zo onnoemelijk veel verplicht was en zei tevens, dat de handhaving der reformatorische
staatkundige grondgedachte werd voorgestaan op de wijze als Prins Willem
deed en dat de A.R. in deze niet tot de geestverwanten van Datheen te rekenen
waren. De a.r.-partij was z.i. een nationale partij: in levensopenbaring vasthoudend aan het calvinistisch-puriteinse grondtype van ons volk, getrouw aan
het staatkundig beginsel van het calvinisme, zoals dit door de eerste Willem
werd verstaan, werd reeds daardoor op de anti-revolutionaire partij het stempeI van het nationale ingedrukt. Nationaal door de waardering van de hiSIOrische oorsprong van de Nederlandse staat; door de gehechtheid aan het uit
de calvinistische reformatie voortgekomen volkstype; door de aanvaarding
ook van 's Prinsen conceptie van de geestelijke vrijheid. Evenzeer door haar
liefde voor wat het nationale karakter kon sterken en bevorderen, en door
haar belangstelling in alles, wat met de handhaving der nationale zelfstandigheid verband hield. Zich ook hier buigend voor Schrift en historie, erkende
zij de schepping der mensheid uit Un bloede, maar aanvaardde zij ook de
splitsing in zelfstandige volksgemeenschappen later. Elk van die zelfstandige
22)
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Colijn, Saevis, pp. 30 e.v.

volken had, naar 's Heren bestel, hier op aarde, naar eigen aard, zijn roeping
te volbrengen, bij te dragen tOt de bredere ontvouwing van de krachten en
gaven, door God in de mensheid gelegd 23). Het verschil tussen Kuyper en
Colijn raakte niet de grondslagen van het eerste artikel van het beginselprogram. Er was bij Colijn een meer genuanceerde, historisch meer verantwoorde
toelichting, geboden door de gewijzigde omstandigheden en her betere historisch begrip, gegroeid 24). Zou het verschil diepgaander zijn geweest, dan was
trouwens het eerste artikel niet volkomen onveranderd uit de programwijzigingen van 1916 en vooral 1934 te voorschijn getreden. Wel krijgt men de
indruk, dat Colijn aan het nationale meer aandacht besteedde. De erkenning
van de verschillende volksgemeenschappen, met zoveel nadruk uitgesproken,
betekende echter niet, dat men mag denken aan volksnationale gedachten.
In wezen bleef Colijn, zoals Kuyper en Groen van Prinsterer, gebonden aan
het staatsnationale denken.
Na de tWeede wereldoorlog kwam in de partij de wens naar voren de laatste
woorden van het eerste artikel van het partijprogramma te veranderen in de
zinsneden: „en wenst mitsdien onder ons volk, met inachtneming van de omstandigheden van de tijd, de strijd te voeren voor het behoud en de versterking van het beslag van Gods Woord op het openbare leven." Zuidema motiveerde deze voorgestelde verandering met de uitspraak: „Wij waren van oordecl, dat er moment:eel moeilijk meer sprake kan zijn van een ontwikkeling,
die rustig en geleidelijk verloopt, maar dat we veeleer voor een harde strijd
staan. Voorlopig zal Rome het nog niet wagen te zeggen, dat zij de groncltoon vertegenwoordigt. Het Humanisme zal het eerder wagen, maar toch nog
niet rechtens naar voren durven brengen... Wij wensen daarentegen nog de
geestesstructuur te bepalen en dan zullen we in concurrentie moeten treden en
met Rome en met het Humanisme... Het is een harde strijcl en we doen
beter het woord ontwikkeling te laten vallen en te vervangen door: „strijd te
voeren voor het behoud en voor versterking" 25). In 1961 vond een geheel
nieuwe ontwikkeling haar uitdrukking. In het op 10 juni 1961 vastgestelde
Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program der parti j 26) komt het vroegere
eerste artikel niet langer als zodanig voor. Het verhuisde naar de inleiding,
waar het deze formulering kreeg: „De anti-revolutionaire of christelijk-historische richting vertegenwoordigt die grondtoon van ons volkskarakter, welke
zich onder invloed der Hervorming en onder leiding van Oranje gevormd
heeft en omstreeks 1572 in zijn eigen aard tot openbaring kwam." Daarmee
heeft dit vroegere artikel een meer historische betekenis gekregen, hetgeen
ook hieruit blijkt, dat de toevoeging werd geschrapt, dat de a.r. of c.h.-richting
deze grondtoon overeenkomstig de gewijzigde volkstoestand in een vorm,
23) Idem, pp. 33/34.
24) Idem, P 5.

25) S. Zuidema. Om de grondtoon, 9 4.
26) Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program van de Anti-Revolutionaire Partij,
1961, 16 pp.
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die aan de behoefte van onze tijd voldoet, dient te ontwikkelen. Opmerkelijk
is voorts, dat niet langer wordt gesproken van d6 grondtoon, maar van die
grondtoon, dus minder exclusief, zoals ook uit de op de buitengewone deputatenvergadering gehouden rede van de partijvoorzitter, W. P. Berghuis, bleek.

Hierin stelde deze: „dat wij zijn de vertolkers van dat stuk nationale volkskracht, dat in de gestalte der Gereformeerde gezindte haar uitdrukking heeft
gevonden'• 27). Ongetwijfeld speelde hierin de veranderde situatie een rol. In
hoeverre deze verandering tevens een wijziging inhoudt van de opvattingen
van de leden en politieke vooruitzichten is moeilijk te bepalen. Hierin weerspiegek zich de Europese samenwerking in de verhouding van bepaalde partijen en de nieuwe problematiek van het nationale element op de huidige dag.
Over de internationale verhoudingen bevatte het eerste program van deze
partij nog geen artikel. In het program van beginselen echter, zoals het
10 januari 1934 werd vastgesteld, behandelde zij wel de verhouding van
onze natie tot de wereld om haar heen. In artikel 18 leerde zij voor de betrekkingen met de andere naties, dat ook deze beheerst werden door de ordinantien, die God over de volken gesteld had; dat mitsdien, met ongerepte
handhaving der eigen nationale zelfstandigheid, krachtig was mede te werken
aan de ontwikkeling van her recht der statengemeenschap en daardoor aan
de vreedzame oplossing van geschillen tussen de volken, zomede aan wering,
desnoods met de sterke hand, van alle onrechtmatig geweld en aan de opbouw van een samenleving en samenwerking der naties, die aan recht en gerechtigheid beantwoordde en de geestelijke en stoffelijke belangen der volkeren bevorderde 28). De A.R. zag krachtige, zelfstandige staten, niet als albeheersende ontplooiing van menselijke machtsheerlijkheid, maar met een be-

perkte taak krachtens hun oorsprong en der zonde wil. Daarnaast een krachtig, zelfstandig gemeenschapsleven der volkeren, niet tot overwoekering als
super-staat van het gezonde nationale leven, maar op zijn beurt beperkt tOt
de naar hun wezen gezamenlijke „interdependente" aangelegenheden. De
schepping der mensen uit 66n bloed (de internationale gedachte) en de splitsing in zelfstandige staten (de nationale gedachte) vonden geen ontmoetingspunt in aardse verschijnselen, doch eerst en uitsluitend in het bovenaards geheim van Gods souvereiniteit. Kuyper formuleerde het aldus, dat wie souverein is, op aarde geen ander gezag boven zich erkent, waaruit rechtstreeks
volgt: „dat souvereine Staten door geen macht op aarde tot de erkenning van
welk recht of welke verplichting ook kunnen gedwongen worden. Zulk een
gezag en zulk een macht is er op aarde niet, en kan alleen in God rusten" 29).
Ook Colijn plaatste de beide termen naast elkaar: „Evenals in het inwendig leven gezag en vrijheid door God naast elkander zijn gesteld, en het gezag
niet uit de vrijheid n6ch de vrijheid uit het gezag is af te leiden, evenzoo heeft
27) Rondom her nieuwe program-Redevoeringen, gehouden op de Buitengewone
Deputatenvergadering van 10 juni 1961 in Tivoli te Utrecht - 's Gravenhage, p. 9.
28) Parlement en Kiezer, 1954/55, p. 77.
29) Kuyper, Anti-Revolutionaire Staatkunde, I, p. 314.
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God zoowel de statengemeenschap als den enkelen staat zelfstandig naast
elkander op eigen wortel geplaatst, en is mitsdien ijdel elke poging, om de
66ne uit de andere af te leiden" 30). Hier lag het overwicht op het nationale.
Het nationaal element van her calvinisme schijnt een positieve stuwing in de
richting van het internationalisme moeilijk te verdragen. In het programma
van 1961 klinkt grotendeels hetzelfde geluid door. Wel wordt thans erkend,
dat het nodig kan zijn zekere nationale bevoegdheden aan internationale
lichamen of organen over te dragen; dan echter dienen waarborgen te wor-

den verkregen, dat nationale belangen daarvan geen ongerechivaardigde

schade ondervinden 31). Dat de nadruk als voorheen op het nationale aspect
valt, blijkt als in het volgend artikel over de handhaving der nationale positie
wordt gezegd, dat kracht tOt handhaving hiervan onder de volkeren allereerst

wordt gezocht in de versterking van het nationale besef in de ruimste zin van
het woord; daartoe worde mede bevorderd de kennis der geschiedenis van ons
vaderland en het inzicht in de betekenis van de strijd voor vrijheid en recht,
waaruit ons nationaal bestaan is geboren 32)
Concluderend mogen wij stellen, dat de kern van de nationale opvatting van
de gedachte, dat de calvinistische levensbeschouwing de
onze
natie, in elk geval de dominerende grondtoon, 6n dat
grondtoon is van
het nationale prevaleert op het internationale. Haar visie draagt een staatsen bovendien een Boven-Moerdijks merk: zij heeft een staatsnationalistischekleinhollandse en calvinistische gestalte. Wat de historische ontwikkeling van

deze partij ligt in

het nationale denken der A.R.P. aangaat, worden wij getroffen door zijn verbreding van Groen via Kuyper en Colijn tot op heden, met die beperking,
dat de visie van Kuyper in de aanvang iets breder lijkt dan in later jaren.

§3. DE CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE
De Christelijk-Historische Unie is moeilijker te benaderen in haar politieke
- historisch een samenstel van drie richtingen - meer
denken, omdat ze
heterogeen van aard is. Zij vormde een eenheid van de Christelijk-Historische
Partij (welke in 1903 was ontstaan uit de fusie van de in 1897 opgerichte
Christelijk-Historische Kiezersbond en de in de winter van 1897/98 tOt stand
naire Partij) en de
.gekomen afscheiding van de A.R.P., de Vrij Antirevolutio
Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-Historische Grondslag in de Provincie Friesland. De Kiezersbond kende nogal sterk anti-dolerende en antiKuyperiaanse elementen, terwijl de Friese Bond een specifiek kerkelijk hervormd karakter vertoonde. Deze diversiteit werd weliswaar in 1908 samengebracht in de Unie, maar daarin zijn nu nog de verschillende stromingen

Cornelissen, Nederlandse, p. 92.
31) Beginsel, a.v., p. 11/12.
30)

32)

Idem, p. 12.
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te onderkennen 33). Voor een goed begrip van deze Unie is daarom een aanduiding van geest en streven der historische componenten onmisbaar.
De Christelijk-Historische Kiezersbond was opgericht uit vrees voor de tOenemende betekenis van de gereformeerde kerken en Kuypers invloed en uit
afkeer van Rome 34). De mannen van deze partij waren van mening, dat van
antirevolutionaire zijde te weinig het protestantse karakter van ons volk in
onze staatkunde werd geeerbiedigd en dat van liberate zijde het christelijk
karakter van ons volk werd miskend 35). In het programma der ChristelijkHistorische Partij in 1903 kwam onder invloed van de Kiezersbond de erkenning van het protestants karakter der natie scherper naar voren, iets waarover
het beginselprogram der Vrij-Antirevolutionairen had gezwegen. Aanvaard
werd artikel 2, waarin stond: „Wij erkennen dat de Nederlandsche natie is
geboren uit de worstelstrijd voor Gods Woord en de Vrijheid des Vaderlands
en dat daardoor haar nationaal karakter is bepaald. Als Protestantscbe natie
hebben wij derhalve te strijden tegen alles wat zou kunnen leiden tot verkorting van gewetensvrijheid of tot opheffing van de rechtsgelijkheid der verschillende kerken"36),
In het programma van de Friese Bond stond te lezen: „De Nederlandse natie
is volgens hare oorsprong, hare historie en haar karakter ene gedoopte, protestantse, hervormde natie. Dit Christelijk, protestants, hervormd karakter der
natie behoort te worden geeerbiedigd en gehandhaafd. Her behoud van dit
eigenaardig karakter der natie is de waarborg van gewetens- en Godsdienstvrijheid...De souvereiniteit van het huis van Oranje is onder de leiding Gods
in onze historie geworteld en blijve geeerbiedigd" 37) o
Zowel de A.R.P. als de C.H.U. beroepen zich op Groen van Prinsterer, maar
er trad toch een meningsverschil op, dat teruggaat naar de inspiratie door het
R6veil op de C.H.U. uitgeoefend 38), naar een theologisch verschilpunt tussen
Kuyper en Hoedemaker, met name de kwestie van de antithese. Hier ligt het

Algra, Eigen weg, p. 253.
Oud, Honderd jaren, p. 183, schreef over deze groepering: .,De christelijk-historischen zonder meer hebben zich in December 1896 geconstitueerd in den ChristelilkHistorischen Kiezersbond. Zijn leden zijn het meest verwant aan de ethische richting,
waarvan wij in Van der Brugghen, den man der schoolwet van 1857, een vertegen.
woordiger hebben gezien. Op kerkelijk gebied zijn zij de Nederlandse Hervormde
Ker k trOUW gebleven. De doleantie is hun een gruwel. Hebben velen hunner zich
vroeger niet slecht op hun plaats gevoeld onder de liberalen, dat dezen in later jaren
te weinig rekening houden met de eisen van den godsdienst, godsdienst en politiek
te absoluut willen scheiden en de openbare school een te grote neutraliteit willen opdringen, heeft hen meer en meer van het liberalisme vervreemd. lien andere bijzondere karaktertrek van deze richting is, dat zij zeer bepaald anti-rooms is. Voor haar
is Nederland voor alles een „protestantse natie".
33)

34)

35) Beernink, C.H.U., p. 12.
36) Idem, p 14.
37) Idem, p. 16 en p. 17.
38)
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Kuyper, Anti-Revolutionaire Staatkunde, II, p. 10.

grondverschil en dit werkt door in de hedendaagse zienswijzen der partijen 39)
Hoedemaker stelde de gedachte van de volkskerk tegenover de antithese, de
scheidslijn tussen het volk Gods en de anderen. In recente jaren was de C.H.U.
gedwongen op te roeien tegen een stroming, die naar opheffing der partij
dwong en was ze geneigd de nadruk op het eigene te leggen en de verschilpunten te accentueren, waarbij aan de gedachten van Hoedemaker meer aandacht werd besteed. Zo kon Kooistra over zijn pleidooi voor eigen zelfstandigheid der C.H.U. schrijven: „En toch meen ik, dat wij dit moeten doen.
Niet om de verschillen onnodig zwaar te accentueren en elkaar pijn te doen.
Niet een negatief sentiment tegen de A.R. drijft ons. Wij willen slechts positief opkomen voor de typisch Chr. Hist. opvatting, die we zien verdwijnen
bij een eventueel samengaan met de A.R.P. Het bestaansrecht van onze eigen
politieke organisatie is hier in het geding. Wij zijn een zelfstandige partij
nAbst de A.R.P. met een eigen geluid. Bij samengaan verliezen wij meer dan
wij winnen. In ieder geval laten wij dan de zgn. Fries Chr. Hist. stroming,
die sterk geinspireerd is door de denkbeelden van Hoedemaker, los- 40). Wanneer het beslissend verschil tussen beide partijen gezien wordt in de kwestie
van de antithese, zoekt men de fundering hiervan niet in eerste instantie bij
Lohman, die immers geen theoloog was, maar bij Hoedemaker. Niet dat
Lohman op dit punt met Kuyper geheel overeenstemde: Lohman aanvaardde
de antithese slechts, in zoverre hij deze op politiek gebied een feit achtte, zij
het een tijdelijk feit, daar voor zulk een politieke partij-indeling de grond
kwam te vervallen, wanneer het doel bereikt werd, dat allen de verplichting
erkenden op staatkundig gebied met de christelijke beginselen te rekenen,
daar ons volk een christelijk volk was. Hij erkende in politicis niet de antithese voor of tegen den Christus. „Stelden wij die z66," aldus Lohman, „dan

zouden er van de christelijke partijen al heel weinigen overblijven, want
neemt men het ERNSTIG met die antithese, dan moet men zich telkens afvragen 6f er wel christenen zijn, 6f men althans zelf zich dien naam mag
toeeigenen. Wij stellen de antithese z66 ruim, juist omdat op politiek gebied
scherpere tegenstelling onnoodig is en tOt onwaarheid leidt." Hij achtte het
niet geoorloofd de bevolking eenvoudigweg in te delen in christenen enerzijds
en paganisten anderzijds en hij meende zich op dit punt te kunnen beroepen
op Groen, die nimmer de antithese op politiek gebied op de voorgrond had
gesteld, omdat hij in de staatsinstellingen het christelijke wilde behouden en
39) ZO getuigde Kooistra: „Wij verwerpen uit de grond van ons hart de scheiding
tussen een christelijk en niet-christelijk volksdeel. De geestelijke antithese tussen geloof en ongeloof laat zich eenvoudig politiek door ons niet organiseren. Aan de
andere kant van de scheidsli in, die wi j mensen trekken, zullen zich steeds weer christenen bevinden, die op hun wijze ook oprecht God willen dienen in het politieke
leven. Elk beroep op een „christelijke blokvorming" moet afstotend werken op andersdenkenden, die dan de „wereld" worden genoemd. Bovendien laat een dergelijk
antithetisch optreden de Staat zelf neutraal, waarom Hoedemaker ook zich gedwongen
heeft gevoeld tegenover Kuyper positie te kiezen" (Kooistra, Pleidooi, p. 32).
40)

Kooistra, Pleidooi, pp. 31/32.
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niet christelijke instellingen tegenover heidense wilde plaatsen. De antithese
voor of tegen de Christus loochende hij niet. Deze was er en zou er altijd
blijven, daar ze lag in ieder mens 41). Het isolement van het christelijk volksdeel vond in hem geenszins een ijverig propagandist, zoals bleek uit zijn getuigenis: „Ik wilde werken voor h661 de natie en niet voor een fractie, hetzij
dat die Gereformeerd heette of Nederlandsch Hervormd- 42). De ChristelijkHistorische Unie heeft Hoedemaker, de vergeten theoloog uit de vorige eeuw,
weer in het licht geplaatst. Scheers memoreerde dat in zijn in 1939 verschenen dissertatie: „Ook in de Christelijk-Historische Unie mogen we
spreken van eenige verschuiving in de richting van Hoedemakers beginselen.
We worden er weer aan herinnerd, dat den van de samenstellende groepen
van de Unie die der Friesch-Christelijk-Historischen geweest is. Hoewel deze
strooming nog grootendeels ondergronds aanwezig is, wordt er in de publicaties toch ook wel zoo nu en dan iets van bemerkbaar. In ieder geval gaat de
discussie in Christelijk-Historische kringen meer dan vroeger over het onderscheid met de Anti-revolutionaire politiek- 43) Hoedemaker moge zich nooit
in de praktijk van het politieke leven hebben begeven, met betrekking hiermede en de verhouding van kerk en staat heeft hij toch wel een zodanig getuigenis laten uitgaan, dat zijn betekenis niet geringer is dan die van Kuyper,
aldus klinkt het „wat sterk gezegd" in een beschouwing van Schokking 44)

Zeker is in elk geval, dat Hoedemaker in een studie van de nationale gedachte
niet kan worden gemist, omdat zijn gedachten in de CH.U. voortleven. Het
is niet gemakkelijk Hoedemakers gedachten omtrent de natie te leren kennen, want hij heeft geen systematisch stelsel ontwikkeld, dat ons een geheel
zijner inzichten biedt 45)0 Hoedemaker is slechts te begrijpen vanuit zijn theologische denkwereld. Hij zag alles in het licht van het gereformeerd beginsel
en wilcle diens herleving dienen. Zo hebben wij ook zijn bekende leuze: „Heel
de Kerk en heel het volk" te verstaan, want her ging hem niet alleen om het

Suttorp, Lohman, pp. 22/23.
Van Malsen, Ishman, p. 128. Uit de omstandigheid, dat Lohmans handtekening
te vinden was onder het eerste programma van de A.R.P., valt niet af te leiden, dat
dit zijn instemming of voorkeur had, wat de formulering der verschillende punten
betreft. Een voorbeeld daarvan is het eerste artikel, dat oorspronkelijk sprak van de
vorming van ons volkskarakter „onder Calvinistischen invloed". Lohman stelde voor
te lezen: „onder invloed des Evangelies". De eindredactie luidde: „onder invloed der
hervorming". Wat hier woordenspel leek, krijgt relief door de latere botsing op dit
punt tussen Lohman en Kuyper. (Suttorp, Lohman, pp. 22/23).
41)

42)

43)

Scheers, Hoedemaker, p. 272.

44) Schokking, Wat zeggen, p. 58.

45) Groenewoud, lets over, pp. 3/4. Suttorp, Lohman, p. 253. Daardoor ontstond er
ook een min of meer uiteenlopende interpretatie, welke er zelfs toe leidde, dat
Ds W. Boissevain, door bepaalde lijnen door te trekken, uitkwam bij het nationaalsocialisme (Boissevain, Hoedemaker). Vanuit Hoedemakers gedachtenkompleks liepen
wegen naar de nationaal-socialistische beweging, hetgeen gevolg was van de nadruk,
welke hij legde op de volkseenheid tegenover de volksverdeeldheid. Het nationaalsocialisme betrok alleen de politieke zijde van zijn stelling: „Heel de Kerk en heel
het volk" in zijn beschouwing en liet het eerste gedeelte: „Heel de Kerk" buiten
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geheel van de kerk en van het volk, om de eenheid, het bijeenblijven van
deze twee, maar om het herstel van het leven van kerk en volk naar de gereformeerde beginselen, in staat, maatschappij, school en kultuur. Het hoofdmotief was de gedachte dat Jezus Christus het enig Hoofd Zijner Kerk en de
Heer der wereld, de Koning van de koningen der aarde was. In de grond der
zaak ging het in kerk, staat en maatschappij om slechts 66n ding: de heerschappij des Heren, om de vraag of God regeren zou in Nederland, of de
mens 46). Het verschil tussen Kuyper en Hoedemaker ligt niet hierin, dat de
eerste wel de antithese voorstond en de tweede niet 47), want ook de laatste
zag wel degelijk een brede en diepe antithese, een onoverbrugbare kloof, die
heerste in heel de samenleving. Het was de volstrekte tegenstelling tot her
revolutiebeginsel, dat zich breed had gemaakt in kerk, staat en samenleving
Dit beginsel was het beginsel van de souvereiniteit van de mens, die met God
en Zijn Heerschappij had afgerekend. Het was de tegenstelling van de Heerschappij van God en de heerschappij van de mens. Hoedemaker had zich
hartstochtelijk verzet tegen de politiek der antithese, niet omdat hij deze
laatste niet aanwezig achtte in de geestelijke overtuigingen van zijn tijd, maar
omdat Kuyper deze gebruikte, om de natie te scheiden in een christelijk en
een niet-christelijk deel, waarbij het christelijk deel de meerderheid moest
verwerven in de neutrale staat 48). Deze scheiding betreurde hij, omdat op
deze wijze het volk uiteengescheurd werd in verschillende volksdelen en men
het volk niet langer in zijn organische eenheid zag 49). Voorts wilde hij niet
weten van een christelijk „deel" der natie, omdat voor hem de natie zelf christelijk was 50). Daarom verweet hij Kuyper, dat deze de neutrale staat aanvaardde, en daardoor ontkerstening en verroomsing in de hand werd gewerkt 51). De natie werd zelf immers z.i. daardoor gescheiden in een christelijk en een niet-christelijk volksdeel en het christendom werd partijzaak, de
zaak van een groep naast andere groepen die volgens het stelsel van „parellelisme" rechtsgelijkheid kregen, waardoor slechts een uitwendige eenheid der
bespreking (Scheers, a.v., pp 279/280). Een moeilijkheid was ook, dat Hoedemaker
de politiek altijd van de theologische zijde uit benaderde (zijn staatsbeschouwing
ging volledig op in een beschouwing van de verhouding van staat en kerk) en de praktische zin voor dit aspect miste, zodat een zijner leerlingen hem op politiek terrein
een „onnlogelijk" man kon noemen (Suttorp, a.v., p. 253). Het heeft er echter de
schijn van, dat hij thans algemeen veel beter wordt begrepen dan ti idens zijn leven.
Na 1930 nam het aantal publikaties, dat aan hem is gewijd, toe (Scheers, a.v., p. 1).
Groenewoud zag zelfs een grote beweging, die het gehele nationale leven wilde omvatten en zich beriep op deze „onbegrepen denker" (Groenewoud, a.v., p. 12; Noordijk, De onbegrepen denker).

46) Groenewoud, a.v., pA 13 e.v.

47) Idem, pp. 17/18.
48) Hoedemaker stond ook tegenover Kuyper, ddir waar hij deze verweet de revolutie te aanvaarden door het partijwezen te accepteren. Een auteur zag in zi in afscheidswoord rot de confessionele vereniging zelfs een afrekening met politieke partijgroepering in het algemeen (Suttorp, a.v., p. 251).
49) Scheers, a.v., p 242.
50)

Boissevain, a.v., p. 2 1.

51) Scheers, a.v., p. 243.
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lisme" rechtsgelijkheid kregen, waardoor slechts een uitwendige eenheid der
natie behouden bleef. Hij typeerde deze situatie als volgr: „De eenheid der
natie ligt m.a.w. in alles behalve in het karalter der natie als christennatie.
War het karakter der natie was wordt het praerogatief van een partij" 52)
Dat betekende, naar het standpunt van Hoedemaker, dat eerst het karakter
der natie werd verloochend en daarna het niet-christelijk deel van het volk
als gelijkberechtigde partij in een karakterloze staat principieel aan het antichristendom werd prijsgegeven met medewerking van de neutrale staatsinstellingen. De neutraliteit kwam tenslotte alleen de dwaling ten goede.
Daarom drong hi j aan op „Erkenning van de kerk als Kerk des Heren, ook in
het staatsrecht - en daarmee om erkenning van de Heer der Kerk als de
Heer der wereld, als Koning van de koningen der aarde, wien ook de overheden hebben te gehoorzamen. Het gaat om niet minder dan om doorbreking van het moderne, gesaeculariseerde (wereldse) staatsrecht - en dat
betekent in de grond der zaak: buigen voor de heerschappij des Heren der
ganse aarde- 53). Als geen ander heeft Hoedemaker gestreden voor het beginsel dat de staat in zijn grondwet beli idenis mott doen van de christelijke
religie 54) Tegen hen, die de neutraliteit van de staat voorstonden, of haar terwille van het praktisch staatsbeleid aanvaardden, als een onvermijdelijke voorwaarde voor deelneming aan het politieke leven in de moderne tijd, kwam hij
op voor een onwrikbaar vasthouden aan het beginsel van een belijdende
staat, d.w.z. „een staat, die grondwettelijk het christelijk karakter der natie
belijdt en handhaaft, dit laatste desnoods met geweld" 55), Het ging om de
beleving van artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die het tor de
mak van de overheid rekende alle afgoderij en valse godsdienst te weren en
uit te roeien en het rijk van de antichrist te gronde te werpen. Tegen dit
bewuste artikel hadden Kuyper en Lohman hun bezwaren 56), voor Hoedemaker ging het erom, of Nederland een christelijke of een neutrale staat zou
zijn en daarmee stond of viel voor hem artikel 36. Dit artikel was voor hem
de grondslag voor zijn streven naar een christelijke staat, waaruit hij kon afleiden 6n zijn protest tegen de neutraliteit der overheid op godsdienstig gebied 6n zijn oproep tot reformatie der staatsinstellingen in christelijke zin.
Het was het richtsnoer bij zijn streven naar het ideaal van een kerkstaat, een
zuivere theocratie 57). De Friesch-Christelijk-Historische richting kwam het
best met zijn gedachten overeen in haar opkomen voor de eenheid der natie
en het christelijk karakter der openbare nationale instellingen 58). Hoedemakers zienswijze op de natie was dus geheel theologisch bepaald. Hi j be-

52) Boissevain, a.v., pp. 32/34.
53) Groenewoud, a.v., po 19.
54
) Boissevain, a.v., p. 6.
55) Idem, P. 10.
56) Suttorp, a.v., p. 246.
57) Idern,
P 253.
58) Hoedemaker, Eerstgeboorte, pp. 19/20.
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stempelde het christelijk karakter der natie nader als protestants, gerefor-

meerd 59). Deze vereenzelviging van christelijk en protestants-gereformeerd
wilde hij zelfs in de grondwet vastgelegd zien in die zin: „Dat alle nationale

instellingen, van welken aard zij ook mogen zijn of zij al of niet, rechtstreeks
of zijdelings van de Kerk uitgaan of met haar verbonden zijn, behoudens de
later te omschrijven rechten van de enkele burgers of groepen van burgers,

hetzij al of niet in afzonderlijke Kerken optredende, dit Christelijk, Protestantsch, Gereformeerd karakter der natie hebben te vertoonen...
Dat, in strijd met het hoofdbeginsel van de thans vigeerende grondwet, de
Joden geen deel vormen van de Nederlandsche natie, maar eene natie, die
ten onzent gastvrijheid geniet, en als zoodanig zelfs het recht heeft, hare vertegenwoordigers te hebben, die hare belangen bij de Overheid representeeren..
Dat, in strijd met datzelfde beginsel de Roomschen, krachtens de belijdenis
hunner Kerk, een gezag erkennen, dat boven 's lands Overheid, boven de
grondwet, en door zijne gezaghebbende uitlegging boven Gods Woord staat;
en derhalve in eene Protestantsche natie niet zonder de noodige restricties tOt
de bediening van invloedrijke ambten in den Staat kunnen worden toegelaten. - .- 60) Daarmee is een consequent gereformeerd staatshollands karakter van onze natie gegeven. Immers indien de natie geheel gekenmerkt wordt
door haar christelijk, protestants, gereformeerd karakter moet men 6fwel haar
nationale oorsprong laten samenvallen met de staatkundige in de 16e eeuw
en van ieder onderscheid tussen staat en natie afzien, 6fwel - als men die
stelling niet aanvaardt - aannemen, dat de staarkundige ontwikkeling in en
sinds de 16e eeuw uitvloeisel is van de nationale ontwakeling. Dit voert dan
tot de gevolgtrekking, dat de scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, hoofdzakelijk veroorzaakt door de kerkelijke strijd, een normale nationale ontwikkeling is geweest 61).
Wij moeten het ontstaan van de Christelijk-Historische Unie tegen de achtergrond van dit alles zeker mede verklaren uit afwijzing van het antithetische
denken van de Anti-Revolutionaire Partij, die, en dat was het grote bezwaar,
in principe het protestants karakter der natie prijsgaf. Kuypers organisatie
van een christelijk volksdeel op de grondslag van: „Gelijk recht voor allen"
beschouwden zij als het reeds afstand doen van de christelijke staat, omdat
de swar nog slechts het neutrale kader van christelijke en andere volksdelen
bleef. In her Beginselprogramma van de C.H.U. 62) drukken vooral de artikelen 3,4 en 5 het nationale gedachtengoed uit. Het derde zegt: „De overheid is geroepen de Christelijk-Historische grondslagen van het volksleven te
59) Hoedemaker schreef (Noordijk, De onbegrepen denker, p. 87): „Blijkt het niet
meer en meer, dat de Reformatie de stof van ons volksleven heeft geverfd en doortrokken, zoodat alle andere verven, die later werden aangebracht niet in het weefsel
konden doordringen, ja, van lieverIede verbleeken, terwijl de oorspronkelijke kleur
weder wordc opgehaald en slechts met den draad zelven kan worden vernietigd?"
60) Boissevain, a.v., pp. 40/41.
61) Idem, pp. 49 e.v.
62) Beernink, a.v., PA 29-80.
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bevestigen en de Christelijke beginselen in her staatsleven te eerbiedigen."
Artikel 4 bevat de eis: „In overeenstemming met de historische ontwikkeling
van het Christendom op Nederlandse bodem moet Nederland bestuurd worden als een Christelijke staat in Protestantse zin." In artikel 5 wordt gezegd:
„Het constitutioneel Koningschap, opgedragen aan het Huis van Oranje, is

de vrucht van de leidingen Gods met ons volk en de natuurlijke ontwikkeling van 's lands historie en daarom terecht in onze Grondwet bevestigd."
Deze punten zijn in de loop der jaren niet gewijzigd, ondanks veranderingen
in de programma's in 1917, 1928, 1938 en de algemene herziening, vastgeeen verandering plaats,
steld op 16 mei 1951. Wei vindt in recente jaren
constituerende
de
het
segmenten en
omdat met name op
ogenblik een van
weI het Fries-Christelijke Historische van de oorspronkelijke C.D.U. in het
gedachtengoed der C.H.U. opleeft, met als gevolg, dat er ook een verschuiving plaatsgrijpt in de opvattingen over het nationale vraagstuk.
Wat de houding van de C.H.U. in internationaal verband aangaat, toonde
zij zich in haar geloof in het protestantse karakter van Nederland, nog afkeriger van ieder internationalisme dan de A.R.P. Zij stond er althans nog
minder positief-waarderend tegenover 63). Artikel 26 van het program van
het buitenlands
beginselen luidde voor deze oorlog dan ook slechts: „Inzake
in
dit
wat
alles
aan
door de
opzicht
beleid worde openbaarheid gegeven
de
dit
daarvoor
openbaargeschikt is en
Regering wordt verricht, voor zover
heid toelaatbaar is zonder gevaar voor land en volk. Geen verbintenissen, in
welke vorm ook, welke zouden kunnen leiden tot financiele lasten voor de
Staat of tot persoonlijke of geldelijke lasten voor de bevolking, worden aanworde bevorderd
gegaan buiten overleg met de Staten-Generaal Krachtig
langs de weg
geschillen
de
volken
tussen
beslissing
van
het streven naar de
van internationale rechtspraak, arbitrage, of bemiddeling, in plaats van door
worde
wapengeweld. Voor zover dit verenigbaar is met het landsbelang
steun verleend aan iedere poging, om de rechtsidee in het volkenrechtelijk
verkeer te sterken'• 64) Hoezeer de na-oorlogse gedachten omtrent de verhouding nationaal-internationaal zich in vergelijking daarmee hebben gewijzigd, kunnen wij vasistellen, als we artikel 26 uit her beginselprogramma
van 1951 voor ons nemen: „Wat betreft het buitenlands beleid, worde krachtige steun verleend aan iedere eerlijke poging tot versterking van de gemeennaar verwezenlijking van
schap der volken. Inzonderheid worde gestreefd
federatieve samenwerking op democratische grondslag binnen Europa, waartoe eenparige inperking van de souvereiniteit der betrokken staten zo nodig
aanvaardbaar is. Internationale verbintenissen, in welke vorm ook, welke
kunnen leiden tOt geldelijke, militaire of andere lasten voor land en volk,
worden niet aangegaan dan na tijdige raadpleging van de Staten-Generaal" 65).

63) Cornelissen, Nederlandse, 9 92.
64) Beernink, a.v., p. 79.
65) Idem, p. 78.
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Van een negatieve houding tegenover het internationale is deze partij waareen positieve gerichtheid gekomen, omdat daadwerkelijke
samenwerking tegenover de gevaren van achter het ijzeren gordijn noodzakelijk was, maar ook omdat Europa, wilde het uit de situatie geraken,
waarin het uit de wereldoorlog kwam, de nationale belangen most achterstellen bij de internationale en supranationale belangen. Samenvattend kunnen we zeggen, dat de nationale gedachte van de C.H.U. naar buiten allerminst exclusivistisch-nationalistisch en eng-chauvinistisch, maar
gematigd van
aard is. De inhoud van de nationale gedachte is sterk exclusief
protestants en
bovendien smats- en kleinhollands.

schijnlijk tOt

§4. ANDERE GROEPEN

De Hervormi-Gereformeerde Staatspartij was een der .verschijningsvormen
van een opvatting, welke altijd in de Protestantse staatkunde
aanwezig is geweest: her streven naar positieve uitbeelding van het Protestants karakter onzer natie en de oppositie tegen een samengaan met Rome- 66). Ze werd feite-

lijk geboren uit antipapisme met het doel: herstel van de Nederlandse Hervormde Kerk als staatskerk 6n herstel van de oude toestand der Republiek,

waarin niemand een regeringsambt zou mogen bekleden, of
hij moest lid
zijn van die Kerk 67). Lingbeek, die haar voor de laatste wereldoorlog in de
Tweede Kamer verregenwoordigde, was een hervormd predikant, die, zoals
Oud ietwat ironisch opmerkte, „op niet te overtreffen wijze de gevoelens vertolkt van dat deel der hervormde kerk, dat van een samengaan met Rome en
de dolerenden de groorste gevaren voor onze aloude volkskerk
vreest" 68).

Lingbeek verwees in een kamerrede in 1925 niet alleen naar Groen,
maar
ook naar Hoedemaker als geestverwanten 69).

De Staatkundig-Gereformeerde Partii wil niet worden beschouwd als een
scheurpartij der A.R.P., want zij leeft „uit een guis ander beginsel dan de in
Nederland bestaande partijen" en kwam „met een program
voor de dag,
zoals geen hunner had." Zij werd opgericht en maakte haar
programma op
als geruigenis regen de coalitie met Rome en het opdringen van Rome, tegen
her steeds meer verwateren van de rechtse Protestantse partijen, tegen het
liberalisme en humanisme, en ook tegen de revolutie en de revolutionairen 70).
Wat haar scheidt van de A.R.P. is een principieel meningsverschil met
betrekking tot de taak van de overheid, die zij ziet als handhaafster van de
Goddelijke gerechtigheid op het gehele terrein des levens. De Anti-RevoluHans. Parade, p. 41.
Van Malsen, Lohmao, p. 168.
68) Oud, Honderd jaren, p. 273.
69) Lingbeek was n:tar de mening van Scheers degene „die met de minste kritiek
Hoedemakers lijnen doortrekt en die werkelijk uit Hoedemakers
beginselen leeft".
66)
67)

(Scheers, a.v., p. 273).
70) De Banier, 23 september 1948, pp. 1/2.
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tionaire Partij ziet de Overheid als handhaafster van de Goddelijke gerechtigheid, voorzover deze op de openbare rechtsorde betrekking heck 71). De
S.G.P. staat de onverkorte handhaving voor van het eerder genoemde artikel
36 „Van het ambt der Overheid" der aloude Nederlandse Geloofsbelijdenis
van Guido de Brds met enkele andere predikanten in de zestiende eeuw optegen het verzet van b.v. Hoedemaker in - de Gegesteld en waaruit
reformeerde Kerken in ons land in 1905 de woorden die tot dat ambt rekenden „om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het
rijk des Antichrist te gronde te werpen'• 72) hadden geschrapt. Alhoewel zij
de handhaving en bevestiging van Nederland als protestantse natie niet als
zodanig in een artikel van het partijprogramma heeft opgenomen, is dit
streven bij haar sterker dan waar 00]c Sprekend over het vrije en zelfstandige
volksbestaan merkte haar blad De Banier op, dat wij het ontstaan daarvan
niet hebben te zoeken bij de Batavieren en evenmin, zoals men dat van r.k.
zijde wel belieft voor te stellen, in het tijdvak der middeleeuwen, maar in de
tijd der Reformatie 73). Deze partij is eenzijdig nationaal ingesteld en bejegent het internationalisme louter negatief. De Banier zegt van het internationalisme:,Zeer velen ook in ons land zien daarin allerlei heil. Niet weinigen
zelfs zo veel, dat zij daaraan ons eigen zelfstandig volksbestaan wel willen opofferen. Een internationale gemeenschap is dat volgens hen best waard. Zij
betonen zich blind voor de gevaren, die daaraan verbonden zijn, en voor het
zienswijze
onrecht, dat vooral kleine naties daarin aangedaan wordt'• 74). Haar
klein-hollands
en
staatsnationalistisch,
terwijl
ze
de
calvinistische
godsis sterk
dienst als hoofdelement in de vorming der natie beschouwt.
De oprichting van het Gereformeerd Politiek Verbond hield verband met de
-

zgn. Vrijmaking, de kerkelijke reformatie van 1944, die door de SynodaalGereformeerden als scheurmakerij werd ervaren. Ervan uitgaande, dat het
niet kan bestaan, dat men kerkelijk tegen iemand zegt, je bent een revolutionair en een verwoester van de gemeente des Heren en dan in de politieke
partij zo iemand aanvaardt als een bouwer in het koninkrijk Gods, kwam ook
staatkundig een scheuring tot stand 75). Zij behoort zeker tot de meest nationale partijen, als gelet wordt op de mate van nationaal gevoelen en niet op
de smalle grondslag daarvan, hetgeen Smits aldus

uitdrukt: „Waar in de

historie bewezen is, dat onze nationale zelfstandigheid ons door God geschonken is als genadeloon op het onwrikbaar stand houden in de strijd voor
des Heren woord en de belijdenis der kerk, weet het G.P.V. zich een nationale partij, welke in zijn belijden het beste voor het volk zoeke' 76). Zij is
gekeerd tegen elke vorm van souvereiniteitsoverdracht aan supra-nationale
71) Verplanke, Onze houding, p. 50.

72) De Banier, 30 maart 1950, 9 2.
73) De Banier, 12 augustus

1948, PA 1/2.

74) De Banier, 10 september 1953, 9 5.
75) Smits, Geen koninkrijk, pp. 8/9.
76) Idem, p. 1 1.
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gezagsorganen, zoals uit het Verkiezingsprogram van 1959 blijkt 77). Zij
menen, dat Gods Woord dit van hen vraagt: „Ons volk dreigt te worden vermorzeld tussen mogendheden, die niet eens in eigen land orde kunnen scheppen (Frankrijk, Italie); maar erger is, dat door her federalistisch streven volk
en overheid van Nederland het van God ontvangen gezag uit handen gaan
geven en dat gaan leggen in handen van mensen, die lachen om de geboden,
om het Woord van de almachtige God, Schepper van hemel en aarde. Hoe is

het mogelijk, dat Protestanten een federatie willen aangaan met een land
als Italic?- 78)
De Christen-Democratiscbe Partij verwierp de politieke antithese, evenals de
Christelijk-Democratische Unie, welke in 1926 ontstond uit een bundeling
van de C.D.P., de Bond van Christen-Socialisten en leden van de ChristelijkSociale Partij, en zocht zo'n sterke toenadering tot de linkse partijen, dat ze
na de tweede wereldoorlog aansloot bij de Partij van de Arbeid. Het nationale lag in geen enkel opzicht aan de programma's dezer groeperingen ten
gronde, slechts verschil van inzicht omtrent het sociale vraagstuk. In de Beginselverklaring van de C.D.P. b.v. werd aan het nationale element in het geheel geen aandacht besteed 79).

77) Idem, p. 29.
78) Idem, p. 21.
9) Staalman, Christen-Democratische, pp. 24/25.
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Hoofdstuk III

DE ROOMS-KATHOLIEKE PARTIJEN

§1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

In de rooms-katholieke beschouwing wordt de natie beschreven als een middel tot de persoonlijke natuurlijke en bovennatuurlijke bestemming van de
mens. Het leven in volksgemeenschap en natie geeft hem gelegenheid tot
volledige en zedelijke ontwikkeling van zijn aanleg en tot streving naar zijn
bovennatuurlijke bestemmingl). In deze verhouding van de natie tot de bovennatuurlijke orde ligt haar hoge waarde 6n haar betrekkelijke betekenis, waardoor zij voor een rooms-katholiek nooit een te verwaarlozen, maar evenmin
ooit de hoogste of absolute kategorie mag betekenen 2).
Enkele historische opmerkingen dienen vooraf te gaan aan een bespreking
van de nationale denkbeelden in Nederlandse rooms-katholieke politieke
kring, want beslissend in deze was, dat de katholieken in de Republiek v66r
de Franse revolutie geen volwaardige staatsburgers waren en geen deel hadden aan het openbare leven en het staatsbestuur. Ze werden als niet-volk beschouwd en participeerden ook niet in het nationale denken, voelen en
streven. De Franse Tijd maakte hen, door het gelijkheidsbeginsel, in theorie
weer volle staatsburgers. Deze gelijkheid was er nog niet direct in de praktijk, maar de eenheid van wetgeving en rechtspraak e.d. bevorderde de nationale eenheidsgedachte 3). De herleving van Nederland onder Willem I riep
echter de schim van de calvinistische republiek op, waardoor onder de Noord-

1) Sassen,

Nationalisme, p. 8.

2) Dat dit in

de praktijk toch in vele gevallen gebeurt, doet aan de juistheid van

deze opvatting niets af. Smit heeft er op gewezen, dat een bezinning op het verband
cussen katholicisme en nationalisme in zijn historische dynamiek wel degelijk een
spanning aanwijst Onder de ontwerpers van vaak wonderlijke en speculatieve theorieen over de positie van bepaalde naties in het licht der geschiedenis, bevonden zich
zeer zeker ook tal van rooms-katholieken, die tesamen met anderen het nationale bewustzijn in de West-Europese volkeren hebben gesterkt en mede verantwoordelijk zijn voor de excessieve voorstellingen, welke men zich toen reeds maakte van
de nationale grootheid. (Smit, Nationalisme en Katholicisme, pp. 89/110).

3) Rooymans, Stam en Staat, p. 312.
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Nederlandse katholieken een gevoel van onbehagen onisiond. Voor veel prorestanten, Groen incluis, waren zij nu eenmaal geen echte Nederlanders 4).
Toch leefde onder de katholieke burgers een st:erke stroming, welke de verbondenheid met de natie tot uitdrukking bracht en een tegenwicht vormde
tegen de tendens, dat de zich van hun kracht meer bewust wordende NoordNederlandse katholieken zich opnieuw van de nationale gedachte gingen afwenden, zoals uit de woorden blijkt, welke mr. J. A. Luyben op 31 augustus
1840 in de Tweede Kamer sprak: „Neen, Ed. Mog. Heeren, de Katholijken
willen geene onrust in hun dierbaar vaderland. Onze kerkleer legt ons den
plicht op van gehoorzaamheid aan den Koning, van onder werping aan de
wet. Onze leer ademt liefde voor den evenmensch, liefde tOt het Vaderland.
Die heilrijke leer zijn wij met hart en ziel toegedaan. Wij, KaI:holijken beminnen het vaderland opregt, en geven in die liefde niets toe aan onze Protestantsche medeburgers" 5). Schaepman drukie als geen ander zijn stempel
op de katholieke politiek, hi j bracht eenheid onder de katholieke politici.
Zijn actie voor de vorming van een zelfstandige katholieke partij slaagde het
eerst in Friesland, waar hij in 1882 de zeven katholieke kiesverenigingen in
66n bond verenigde. Een jaar later probeerde hij de werkzaamheden van de
katholieken op staatkundig gebied vaster vorm te geven door een proeve van
een program. Zo'n program werd eerst in 1897 aangenomen in een algemene vergadering van de roomse kiesverenigingen. Het duurde nog jaren,
voordat van een echte katholieke part:ij sprake was. Op 15 oktober 1904
kwam de eerste cent:rale bond van kiesverenigingen tot stand en 12 juni 1926
na de
volgde de oprichting van de Rooms-Katholieke Staatspartij, welke
Katholieke
de
werd
Volkspartij. Ook in
omgezet in
laaiste wereldoorlog
nationaal opzicht komt Schaepman een grote betekenis toe 6). Zijn gehele
werk was tevens een getuigenis zijner nationale gezindheid, zodat hij van
zichzelf kon zeggen: ,Jk houd evenmin van Frankrijk als van Duitschland,
ik heb in heel mijn leven maar twee liefdes gehad, een voor mijn vaderland
en een voor de Moederkerk" 7). Naar zijn overtuiging hebben de Nederlandse
katholieken op deze wereld maar 66n vaderland en wie dit niet eerde, was het
hemelse niet waardig 8). Zijn grote verdienste is het niet alleen deze gedachte

4)

Kasteel, Kuyper, pp. 94/95.

5) Citaat bi j Schaepman, Proeve, p. 73.
6) Van protestantse zijde werd zijn nationale arbeid erkend. Diepenhorst schreef:
„Deze Schaepman nu, in hart en nieren Roomsch, was tegelijk een waarachtig Nederlander, die door en door nationaal voelde en die het als zijn levensroeping beschouwde de Roomsch-Katholieken in Nederland aan te vuren om mee te werken

verheffing van ons volk en hun in het nationale leven

de plaats te geven
olieke partij geen
Roomsch-Kath
De
maken.
kunnen
naar
recht
aanspraak
waarop zil
afzonderlijk, zelfstandig deel der natie, maar lid van het geheele volk - het stand
hem steeds voor oogen. Nederland en Oranie had hij lief, nationaal werk wilde hij
verrichten, midden in de natie moesten de Roomsch-Katholieken in alle sferen hun
krachten ontplooien" (Diepenhorst, Schaepman, pp. 244/245).
tot de

7) Brom, Schaepman, p. 84.
8) Schaepman, Proeve, p. 70.
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naar voren te hebben gebracht; hij „nationaliseerde" her katholicisme in ons
vaderland en hielp het zijn plaats in het volksleven en zijn aandeel in her
openbare leven verzekeren 9). In politicis toonde zijn proeve deze fundamentele nationale gezindheid aan. In het begin van dit werkstuk wees hij erop,
dat bij de herstemming in Delft voor de Tweede Kamer, waar gekozen moest
worden tussen de kandidaat der liberalen en die der katholieken, bleek, dat
voor een niet gering deel van het volk in Nederland de katholieken „nog
altijd een nia-volk" waren, dat de Katholiek in Nederland geen Nederlander was en dat waar partijbelang her vorderde, de katholieken in Nederland
ook nog altijd een niet-volk waren 10). Voor de Katholieken in Nederland
noemde hij de vereniging en een politiek program plicht, want door hen
werd niet de minste invloed uitgeoefend op samenstel of beleid der regering,
plicht ook met het oog op de staatkundige toestand van het dne vaderland, het
6ne Nederland, dat organische politieke partijen en daarom gezonde politieke
zin ontbeerde. Daarna beproefde hij de beschrijving van zulk een program als
uitspraak der beginselen van een katholieke partij, als „de openbare verschijning der politieke persoonlijkheid door de katholieke Nederlanders gevormd- 11). Welke hoge waarde Schaepman aan het nationale element hechtte,
bleek overduidelijk uit de plaatsing van de volgende vier artikelen aan de kop
van zijn program, dat in totaal zeventien artikels telde:
„1. De Katholieke partij in Nederland vertegenwoordigt op staatkundig gebied het nederlandsche volk, dat aan het oude geloof getrouw, Zijn trouw
aan het Vaderland door zijn eerbied voor het recht, zijn liefde tot de vrijheid, zijn gehoorzaamheid aan de wet, zijn bereidwilligheid tot iedere opoffering voldingend heeft betuigd.
2. Zij erkent in God, als de bron van alle gezach, en in de gehoorzaamheid
om des gewetens wil, de eenige waarborgen van het vast bestand der
Overheid en de vrijheid der onderzaten.
3. In den Scaat der Nederlanden vordert zij: vrijheid van godsdienst; gelijk
recht voor alle Kerkgenootschappen en voor alle burgers; volledige onafhankelijkheid der Kerkgenootschappen in eigen kring. Zij verlangt
voor de Katholieke Kerk geen voorrecht, maar de volle erkenning van

haar vrij en eigen rechtsbestaan.
4. Zij erkent en huldigr de Souvereiniteit van het huis van Oranje, zooals
die in de Grondwet beschreven werd" 12)o
De katholieke partij, welke hij hielp ontstaan, toonde van de aanvang af haar
vaste wil nationaal te zijn. Zo lieten b.v. de R.K. Tweede Kamerleden, aan
het aan de vooravond van de verkiezingen 1897 tOt stand gekomen algemene
programma, van nationaal besef doortrokken verklaringen voorafgaan 13).
9) Brom, a.v., P· 130.
10) Schaepman, Proeve, pp. 1-4.
11) Idem p. 15.
,

12) Idem, P· 31.
13)
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Steenhoff, Erfgoed, pp. 144/145.

De weg van de katholieken naar de natie was lang. Na de eerste wereldoorlog
trad een versnelde pas in, toen de aandrang van katholieke jongeren tot nauwere samenwerking en samenleving met andere Nederlanders uitmondde in
meer de natie in het middelpunt stellende zienswijzen. De volledige opname
van (le provincies Noord-Brabant en vooral Limburg in het gemeenschapsleven van de Nederlandse staat vormde hiertoe een gewichtige bijdrage. De
groep van karholieke jongeren rond DE GEMEENSCHAP en in her DIETS
STUDENTENVERBOND vormde een voorbeeld van deze veranderde mentaliteit 14). Een belangrijke factor welke daarin tevens meespeelde, was de
aanwezigheid van de Belgische activistische uitgewekenen ti idens de eerste
wereldoorlog, die voor een deel in Nederland bleven wonen en daar de nationale vraagstukken in de aandacht brachten. Typerend voor de gedachten
in die tijd was ook de rede, welke professor Sassen in 1934 hield voor Nijmeegse studenten, waarin weliswaar de volksnationale gedachte als utopie
naar de verre toekomst werd verwezen, maar waarin toch de natie ook voor
de katholieken in het middelpunt werd gesteld 15). Het werd een pleidooi
voor versterking van het nationale besef onder de katholieken, maar ook een
nadere staatsnationale bepaling van dit besef, toen hij vervolgde: „Het ware
nationalisme heeft allereerst binnen de grenzen van dien staat het saamhoorigheidsbesef te versterken, de lengre- en dwarsdoorsneden van ons volk
te overbruggen en alle volksgenooten aan den opbouw der cultuur gelijkelijk
te doen bijdragen. In de mate, waarin ons volk 66n is in het kader van den
staat, die het de noodzakelijke organisatie verleent, zal 't ook sterk zijn naar
buiten, en zijn plaats in de grootere gemeenschap der volkeren met eere bekleeden. Laten we niet vergeten, dat alleen de staats-vorm en het geheel van
concrete rechtsregelen, waarin deze is neergelegd, louter positief zijn. De
smatsorganisatie zelf berust in haar algemeene gedaante op nat:uurrechtelijken
grondslag: zij wordt door de sociale natuur van den mensch getischt. En
daarom mag pas op de tweede plaats ons nationaal streven uitgaan naar de
deelen van ons volk, die door staatkundige grenzen van ons gescheiden zijn.
Het welzijn van de gemeenschap, waarmee we door den dubbelen band, van
nationaliteit 43 staat zijn verbonden, gaat v66r het welzijn van de grootere
gemeenschap, waarmee enkel de nationaliteit ons verbindt. Wie groot-Nederlander wit heeten, moet eerst in den vollen en waren zin van het woord
Nederlander zijn, en hij moet kunnen gemigen, dat hij niets heeft nagelaten
om de eenheid, grootheid en zedelijke kracht van het Nederlandsche volk
binnen de grenzen van het koninkrijk omhoog te voeren. Groot-Nederland,
cultureel en politiek, mag een ideaal zijn in een verre toekomst, waar we
onafgebroken het oog op gevestigd houden, maar we zouden ontrouw worden
14) Van der Does, Nationale, p. 35.
d. Poel in 1928 gepromoveerd op een proefschrift, dat, zich baserende op de wijsgerige grondslagen van het
thomisme, her thema van de verhouding van nationaliteit en staat aan de orde stelde.

Van de in ons land zich vestigende Vlamingen is A. v.
15) Sassen, a.v., pp. 15 e.v.
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aan onze nationale roeping, wanneer wij eenzijdig over de staatsgrenzen
keken en onze nationale plichten binnen die grenzen verwaarloosden." 16).
§ 2. D E P A R T I J E N

hernieuwing kwam de aanpak van het programmavraagstuk van de Rooms-Katholieke Staatspartij onder leiding van Goseling, De partij baseerde zich nog altijd op de beginselverklaring in 1896
opgesteld. Na bijna drie jaar moeizame studie van een commissie onder Aalberse ontving de partij in 1936 haar Algemeen Staatkundig Program, een
compleet beginselprogram in een vorm, zoals zij sedert haar oprichting nog
niet had gekend. Een bewijs voor het duurzame van haar staatkundige opvattingen mag men er in zien, dat het tussen de beide programs liggende tijdvak van veertig jaren politieke praktijk geen koersverandering, geen positiewijziging, geen ombuiging van de grote, door Schaepman getrokken lijnen
had nodig gemaakt. De wassende drang naar volkseenheid en openheid zette
zich tijdens en na de tweede wereldoorlog versterkt door. De politieke eenheid van de katholieken werd een omstreden kwestie. Er waren groepen
welke daarvan niets meer wilden weten: „Bezield door de gedachte ener
grotere volkseenheid en menend dat een eigen politieke groepering daarvoor
een struikelblok is, zijn zij bereid deze laatste voor het eerste op te offeren- 17)
Er bleven talrijke voorstanders ener eigen politieke groepering der katholieke
landgenoten, zij het dat verschillenden onder hen haar anders wilden zien
dan in het verleden. De eerste bleek tenslotte slechts een kleine groep te zijn,
mede doordat de nieuwe doorbraakpartij het fundamenteel-christelijke karakter ontbrak, dat velen haar toewensten. De R.K. Staatspartij keerde niet zonder meer terug. Een „Centrum voor Staatkundige Vorming" werd gesticht,
omdat men als beginsel voorop stelde, dat de katholieken, hoe later de politieke constellatie ook zou worden, in elk geval behoefte zouden hebben aan
een centraal punt, waar zij op politiek terrein principiele vorming en voorlichting ontvingen en waar in vrije discussie hun politieke wilsvorming zou
kunnen plaatshebben. Dit Centrum stond ten dienste van alle katholieken en
was formeel geen instelling van de Staatspartij. Besloten werd toi een voorlopig verenigd electoraal optreden van de katholieken v66r de eerstvolgende
verkiezingen zonder hiermee echter reeds definitief te beslissen over de tOekomst. Een opinie-peiling wees uit, dat er niet direct geestdrift leefde, maar
toch, dat de heroprichting van een eigen katholieke partij in het algemeen
wenselijk, nuttig of noodzakelijk werd geacht. Ze mocht evenwel geen kopie
zijn van het oude. Vernieuwing moest blijken uit de voomitstrevendheid van
het program, de samenstelling van de plaatselijke en landelijke leiding, de
vernieuwing van de Karnerfractie en uit een nieuwe naam. Het Centrum ad-

In

deze sfeer van nationale

16) Sassen, a.v., pA 21/22.
17) Kors, Het vraagstuk, p. 2.
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viseerde later in overeenstemming met de uitslag dezer enqu6te tOt oprichting
van een nieuwe partij. Dit advies was gegrond op de overweging, dat het
jonge vormingscentrum nog niet voldoende geoutilleerd was om te kunnen
voldoen aan alle eisen, die de toekomst zou kunnen stellen. Bovendien was
onzeker wat de andere partijen zouden doen en tenslotte telde het „pastorele
argument", vooral bij de morele ontwrichting, die zich openbaarde, zeer

zwaar: het plotseling en onvoorbereid prijsgeven van her isolement zou
voor consequenties kunnen plaatsen, die nog niet waren te overzien 18). Dat
daarbij allerminst de opzet voorzat om afbreuk aan de nationale gemeenschap te doen, werd later nog eens bevestigd door het rapport van de commissie Van der Grinten over het vraagstuk van de staatkundige eenheid van
de katholieken. Op de vraag of een katholieke partij niet nodeloos afbreuk
doet aan de nationale saamhorigheid in onze gemengde samenleving werd
geantwoord, dat de commissie deze nationale saamhorigheid als een goed
erkent, dat zeker niet nodeloos ware te schaden. Het ontgaat haar echter ten

enen male, dat deze saamhorigheid katholieke partijvorming niet zou verdragen en wel de vorming van andere partijen. Ware het anders, zou de
nationale saamhorigheid eisen, dat de katholieke Nederlanders afzien van
partijvorming, dan betekent dit, dat zij hun taak als Nederlands staatsburger
en als katholiek niet naar behoren zouden kunnen vervullen. Het welzijn van
onze gemengde samenleving eist naar de mening van de commissie, dat de
katholieke politieke partij zich richt op het welbegrepen welzijn van die gemengde samenteving in die zin, dat zij haar opvattingen tOt gelding brengt
met erkenning van het gemengde karakter van de Nederlandse samenleving

en de eerbiediging van de vrijheid, die door de eeuwen heen haar geestesmerk is geweest. In het kweken van begrip bij andersdenkenden is h.i. een
belangrijke taak voor de politieke werkzaamheid der katholieken gelegen 19).
In overeenstemming hiermee vertolkt het staatkundig programma van de
Katholieke Volkspartij een nationale gezindheid. Zij staat open voor alle
Nederlanders en stelt zich tot taak her algemeen welzijn in het Koninkrijk
der Nederlanden door deelneming aan het staatkundige leven te bevorderen.
Zij is monarchaal ingesteld. In navolging van Romme wordt gesproken van
nationaal koningschap: „Het beginsel van orde en eenheid vindt in de Nederlandse Staat mede zijn uitdrukking in het nationale Koningschap. Een eeuwenoude traditie schonk Nederland een hechte verbondenheid tussen Koningshuis en volk. Als bijzondere waarborg voor de onafhankelijke, bovenpartijdige
uitoefening van het staatsgezag, blijve het Huis van Oranje de erfelijke
drager van het nationale Koninschap" 20). Her nationale besef dringt sterk
door in haar standpunt, dat de door de eeuwen gevormde nationate deugden
en levensgewoonten, de eigen taal en kultuur een grondslag vormen voor de
18) Rogier, In vriiheid, pA 766 e.v.
19)

20)

Staatkundige Eenheid, p. 50.
Algemeen Staatkundig Program, p. 4.
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Nederlandse staat en aanspraak hebben op de zorg en de belangstelling van
de overheid. Dat zij de verscheidenheid naar sociale geleding en naar de
eigenaard van de streek binnen het kader van het nationaal bewustzijn als
een verrijking van het volksleven wil hebben beschouwd, doet hieraan allerminst afbreuk. Belangrijk in dit programma achten wij, dat nauwkeurig natie
en staat worden onderscheiden en de staat een dienende functie ten opzichte
van de natie wordt toegekend. Over de intel:ne verhoudingen in de staat

wordt namelijk gezegd: „De eigen aard, die een groep mensen bindt en als
natie kenmerkt, moet de Staat eerbiedigen. De goede zeden en gewoonten,
de taal en cultuur der volksgemeenschap behoort hij als nationale goederen
te erkennen en voor zover nodig te behoeden. De Staat heeft deze taak gelijkelijk te vervullen ten aanzien van elk der naties, welke hij in zijn gebiedsdelen omvat. Bij vereniging van gescheiden liggende zelfstandige of onzelfstandige - landen in 66n staatsverband, is zijn doel gelegen zowel in het
algemeen welzijn van het geheel als in het welzijn van elk dier landen. De
Staat heeft de groei der onzelfstandige landen naar zelfstandigheid te bevorderen" 21). Met deze zienswilze sluit zij m66r dan vroeger aan op de ontwikkeling van het algemene katholieke denken over het vraagstuk van de

verhouding van natie en staat. Bovendien streeft zij inzake de relatie nationaal-internationaal naar een synthetische visie 22). Over de externe verhoudingen van de staat zegt zij: „Uitgaande van de natuurlijke saamhorigheid
der staten, dient aan de wereldgemeenschap en de onderscheidene
Staatsgemeenschappen een zodanige vorm en toerusting te worden gegeven, als zij

zelve van node hebben om rechts- en welvaartsgemeenschap te zijn,
en als
haar component:en, de afzonderlijke staten of statengroepen, behoeven voor
de bereiking van hun eigen doeleinden, met erkenning dat 66k de naastenliefde het verkeer der staten onderling dient te beheersen" 23). Deze synthese
komt ook in de paragraaf over het buitenlands beleid tOt Uiting: „Het buitenlands beleid moet erop gericht zijn, in internationaal verband aan Nederland
de plaats te verzekeren, waarop het recht heeft, en door Nederland de taak te
doen vervullen, waartoe het verplicht is. Dit sluit mede de bereidheid in, om
- waar zulks onmisbaar blijkt - mede te werken aan inperking van zelfstandigheid en souvereiniteit door internationale samenwerking of supranationale binding. Gestreefd dient te worden naar de opbouw, instandhouding
en juiste functionnering ener alle staten omspannende rechtsorde, terwijl in
het huidige tijdsgewricht bijzondere aandacht moet worden gewijd aan:

a) de Verenigde Naties en de met haar verbonden wereldorganisaties, b) de
verschillende bindingen van regionaal karakter. Krachtig wordt gesteund het
streven naar Europese, waar mogelijk Atlantische en in een verwijderde tOekomst mondiale federale samenwerking ter collectieve verzorging van be11) Idem, P. 3.
22)
23)
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Cornelissen. Nederlandse, 9 97.
Algemeen Staatkundig Program, p. 4.

langen, die in de moderne verhoudingen noch door de Staten afzonderlijk,
noch door hun samenwerking op regeringsniveau, voldoende behartiging kunnen vinden- 24). In de Eerste Kamer werd dit ten aanzien van het Handvest
der Verenigde Naties nog eens nadrukkelijk bevestigd door de verklaring
van Kropman, dat hij geen innerlijke tegenstelling ontdekte in het prijsgeven van de nationale soevereiniteit in het belang van de internationale
samenwerking. Hij zei: „Ik kan dit bezwaar begrijpen van hen, die leren, dat
de afzonderlijke staten hun soevereiniteit in eigen kring moeten bewaren en
dat daarnaast de internationale gemeenschap moet worden ontwikkeld.
Maar wie tussen nationalisme en internationalisme niet een nevenstelling
ziet, maar een harmonie, een synthese, zoals er ook tussen gezag en vrijheid
een synthese bestaat, die erkent, dat een offer van de nationale soevereiniteit
gebracht mag en moet worden als dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling
van het internationale leven, zoals wij ook in het nationale leven de vrijheid
van het individu beperken als dit nodig is voor de bevestiging van het nationale algemene welzijn" 25). Ook andere volkeren worden erkend in hun
eigenheid. Ten aanzien van de verhoudingen binnen het Koninkrijk staat de
partij de rijksverbondenheid voor van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen op de grondslag van Nederlanderschap der burgers en gelijkwaardigheid der landen en behoud en uitbouw van de zelfstandigheid van
elle der drie landen in de inwendige aangelegenheden. Ten opzichte van
Nieuw-Guinea oordeelt zij de handhaving en uitoefening van het Nederlandse gezag in het belang van de autochtone bevolking nodig, alsmede ont-

wikkeling en stoffelijke verheffing en gerichtheid op de verzekering van haar
staatkundig zelfbeschikkingsrecht, wanneer zij voldoende rijpheid daartoe
zal hebben verkregen 26).
In de tweede wereldoorlog scheen, zoals gezegd, de geest langzamerhand rijp
te worden voor meer openheid en de gedachte van het partij-politieke isolement terug te wijken. Een meer nationale bewustwording was hiervoor aansprakelijk, maar deze vormde niet de enige reden. Er was een andere. De
ontwikkeling van de katholieke emancipatie naar penetratie en integratie in
het gerijpte inzicht, dat het welbewust gekozen isolement een sterke rem
zette op de invloed door de katholieken op het nationale leven uitgeoefend,
leidt ertoe, dat het streven groeit de katholieke waarde in te weven in ons
volk, de katholieke m66r tOt de grondronen van de natie te doen gaan be-

horen en te zorgen, dat wat meer van de katholieke sfeer door heel het land
en in heel ons volk komt te hangen 27) Wanneer emancipatie nog maar weinig voortgang heeft gemaakt, spreekt het vanzelf, dat men zich concentreert
op eigen positie, want her gaar er dan om, zich een gelijkwaardige plaats in
het volksgeheel te veroveren. Maar wanneer de emancipatie een bepaald punt
24) Idem, pp. 7/8.
Kortenhorst, Schets, p. 91.
26) Parlement en Kiezer, 1954/1955, p. 107.
27) Sassen, Eenheid, pp. 23-25.
25)
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heeft bereikt, dat vanzelfsprekend niet precies te bepalen is, want, aldus
Romme, er gaat geen kanonschot af, wanneer dat ogenblik is aangebroken,
wordt aan de doelstelling iets anders toegevoegd. Dan begint het er om te
gaan, de eigen waarde, die men aan de emancipatie ontleent, in te brengen
in her volksgeheel, aan het volksgeheel ten goede te doen komen: „De trilling
van de 'sensus catholicus', van de hoe dan ook gevormde katholieke gesteltenis, klinkt wel door in het concert van de Nederlandse politiek, en dikwijls
ook omdat de natuur sterker is dan de leer, maar het is er ver van af, dat zij
zozeer is doorgedrongen als in het algemene Nederlandse welzijn wenselijk
ware. Als Nederlandse burgers kunnen wij, katholieken, alleen maar pogen,
en moeten wij ook zonder ophouden pogen, gestajg voort te gaan" 28). Uitvoeriger heeft de leider van de katholieke politiek na de tweede wereldoorlog
deze gedachten toegelicht in een radiorecle gehouden ter gelegenheid van de
herdenking van her Herstel van de Bisschoppelijke Hierarchie. Toen verklaarde hij: „Naar mijn wijze van zien heeft de ontwikkeling chans deze
stand bereikt, dat wij, zonder vergooiing van gezamenlijke politieke macht
die voor de doorbraak van onze beginselen nog levensnoodzakelijk is, gehouden zijn, door te breken met onze christelijke waarden en daarop gebouwde politieke inzichten en ideeen naar al onze medeburgers, en vooral
naar de grote groepen van onkerkelijken, voor wie wij 66k onze verantwoordelijkheid hebben, allen kinderen Gods, en die niet minder in Gods Liefde
zijn opgenomen omdat er niets aan hen is gedaan voor hun bewuste beleving
van hun Godsverbondenheid, of omdat alles er op gericht is geweest hen onverschillig ten deze te maken, of omdat zij in onwetendheid zelfs Hem
loochenen. Nu her katholicisme in Nederland is gaan aarden, moet het met
zijn zedelijke beginselen, ook vanuit de politieke overkoepeling, d66rdringen
in de Nederlanders zelf' 29). In deze penetratie-gedachten kunnen gevaren
schuilgaan voor de natie. Dit gevaar zou hierin kunnen liggen, dat men aan
de verleiding toegeeft in eerste aanleg het christelijke geloof en de natie te
vereenzelvigen, vooral als een algemeen-christelijke parti j tot stand komt, en
tweedens het katholieke geloof en de Nederlandse natie te vereenzelvigen met
als richtingwijzer de slogan: „Nederland is van oudsher een katholieke natie
en moet dat als natie ook weer worden."
Van alle Nederlandse partijen bleek de karholieke de meest constante, in
stemmental en formatie sinds de eerste wereldoorlog. Zij kende geen grote
splitsingen, want over het algemeen waren de katholieke splintergroepen van
zeer geringe betekenis geweest 30) en niet ontstaan als gevolg van verschil
van mening omtrent nationale beginselen en vraagstukken 31).
28) Romme, Kath. Politiek, p. 10.
29) Romme, in: Katholiek Archief, kol. 348/349.
30) Steenhoff, Erfgoed, pp. 116/117.
31) De oorzaak der afscheidingen zoeke men in geschillen over concrete maatregelen
van sociale, economische en financiele aard, alsmede in persoonlijke afgekeerdheid
tussen leiders. (Veraart, Opstellen, p. 66).
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Alleen voor de Katbotieke Nationale Partij golden nationale motieven voor
haar afsplitsing. Zij werd geboren mede als reactie op de Indonesische politiek van de door de Katholieke Volkspartij gesteunde regering, welke politiek zij beschouwde als afbraak van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij
stond een iets krachtiger nationale politiek voor en legde het accent, wat betreft de verhouding van het nationale en het intel:nationale veld, meer op
het eerste. Krachtens haar programma stond zij een krachtige politiek voor
ter hervorming van her Koninkrijk en zijn Overzeese Gebiedsdelen tot een
aan de tijdsomstandigheden aangepast werkelijk staatsverband onder het
wezenlijk gezag van de Nederlandse Kroon op de grondslag van de grondwet. Zij wenste de bevordering van het samengaan van alle gelijkgerichte
staten op economisch, kultureel en defensief gebied, onder waarborging en
handhaving van de nationale belangen. Voorts st:ond zij een buitenlands beleid voor, dat zou strekken tot behartiging en verdediging van de belangen
van land en volk in de wereld, met uitsluiting van inmenging van derden in
binnenlandse aangelegenheden overeenkomstig de Nederlandse tradities 32).
Beginselen noch programma's van de Nederlandse katholieke partijen komen
als zo(lanig in strijd met de volksnationale opvatting. Toch komt deze nauwelijks tot haar recht en domineert het staatsnationalisme. De oorzaak daarvan ligt ongetwijfeld mede in de algemene oorzaken, welke een tekort aan
begrip voor de onderscheiding van volk/natie en staat ten gevolge hebben.
De katholieke Nederlanders zien zich als Nederlands volk in bewuste tegenstelling niet alleen tegenover Belgie, maar ook tegenover Vlaanderen. Alhoewel in mindere mate voelen ook Brabanders en Limburgers zich leden van
het (Noord-) Nederlandse volk. Met name het isolement en de met elkaar gedeelde neutraliteit en welvaart tijdens de eerste wereldoorlog hebben hierin
een rol gespeeld. Trouwens een bewustzijn kon niet worden versterkt, indien
het niet reeds bestond. Bellon tekende aan, dat zich vanaf de scheiding van

1830 tot 1914 zonder twijfel

een Noord-Nederlands nationaal gevoel had

gevormd, dat de Brabanders en Limburgers, zij het misschien in mindere mate
of met andere nuances dan de katholieken van boven de Moerdijk, deelden.
De gevoelens tegenover het Koningshuis speelden hierin duidelijk een rol.
De economische orientering verbond het zuiden langzamerhand met het
noorden. En voorts: „De intellectuele en geestelijke emancipatie der katholieken onder de politieke leiding van Schaepman verzoende de katholieken
van het Zuiden zowel als die van het Noorden steeds meer en meer met de
nationale Nederlandse leiding" 33). Werd het volksnationale standpunt (we
mogen hier ook spreken van kultuurnationale) door de katholieken niet in
partij-verband vertegenwoordigd, ook al maakt het programma van de K.V.P.
door de bewuste scheiding tussen natie en staat een stap in deze richting, her
32) Parlement en Kiezer, 1954/1955, p. 97.
33) Bellon, Benelux, p. 133.
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was er wel, zij het slechts bij enkelen, die in beperkte kring invloed uitoefenden, met name onder studenten, leraren e.d. In dit verband zijn twee namen
noemenswaard: Moller en Brandsma. Dr. H. W. E. Moller was een ijveraar
voor de Groot-Nederlandse gedachte, een welkom spreker op Vlaamse congressen en een pleiter voor kulturele verbondenheid cussen Nederland en
Vlaanderen: ,han Vlaanderen hing zijn hart in innige genegenheid als
Groot-Nederlander". Of zoals DE TIJD van 9 november 1929 schreef: „Moller wist waar de diepere krachten van den dietschen geest verscholen lagen,
waardoor de lage landen bij de zee eenmaal groot waren in het oog der
wereld, men zij nog een katholieke volksgemeenschap van Noord naar Zuid
betekenden, waar latere staatkundige grenzen weer tollinies tussen hebben
kunnen trekken, die echter nooit 66n volk zullen kunnen scheiden" 34). Treffend was het welkomstwoord, dat de toenmalige rector-magnificus van Nijmegen professor Titus Brandsma in 1933 tot de deelnemers van het Diets
Studentencongres richtte: „En zo zie ik het nu ook als een cultuurideaal, gesteld voor de ogen van een volk, dat, hoe ook door landgrenzen gescheiden,
toch een eenheid ziet van een hogere, of wil men, van een diepere orde, een
eenheid van cultuur, welke om steeds verdere ontwikkeling vraagt in overeenstemming met het eigen karakter, dat zij bezit. Die differentiatie legde
eens God in kiem neer in de menselijke natuur. Hij heeft het niet strijdig
met de liefde gesteld, dat elk zichzelf is en prijs stelt op ontwikkeling naar

Hij heeft in de geschiedenis het lot der volkeren bepaald en ze
tot cultuureenheden doen uitgroeien. Onder Zijn zegen en met het oog op
Hem gericht mogen velen werken om, hetgeen in de natuur werd vastgelegd, overeenkomstig die natuur tOt ontwikkeling te brengen. Als strijders
voor zulk een ideaal zijn ons de studenten welkom, die komen getuigen en
strijden voor de Dietse gedachte, die hier nog weer eens heel sterk de nadruk
willen leggen op het eigen karakter der Dietse cultuur en willen bezinnen
op middelen om die tOt nieuwe bloei te brengen. Welkom, Dietsers, weest
eigen aanleg.

Dietsers met een heerlijk ideaal!- 35)
Maar al deze vooraanstaande katholieke voorstanders van de volksnationale
gedachte en beginselen zijn er niet in geslaagd hun visie te doen doordringen
in de staarkundige formatie van de katholieken in ons land, welke laaste naar
binnen daarom eerst en vooral een staatsnationale formatie is. Aangezien zij
extern een synthese voorstaat van nationalisme en internationalisme mogen
wij de grote katholieke partij in Nederland bovendien gematigd noemen. Dat
voert ons tot de slotsom, dat zi j een traditionalistische staarsnationale partij is.

34)

35)
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Knippenberg, Moller.
In: Gids voor her 18e Dietsch Studenten Congres, p. 8.

Hoofds:uk IV

HET SOCIALISME

§1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Het socialisme, dat zich ten doel st:elt een maatschappelijke ordening van
sociale gerechtigheid, hogere welvaart, vrijheid en wereldvrede te verwezenlijken 1), heeft zich niet kunnen onttrekken aan de nationale problematiek.

In zijn marxistische vorm was het 't nationale vijandig gezind, in zijn utopistische vorm internationalistisch. Verschillend inzicht met betrekking tOt
de nationale vraagstukken en waarden was zelfs mede-oorzaak van de scheiding tussen socialisme en communisme. Op het congres van Erfurt in 1891
trad deze tegenstelling aan het licht. In het algemeen-socialistische kamp ontstond een linkse oppositie, die der edelmarxisten, grondslag voor het huidige
communisme, zoals het uit een radicale doordenking van Marx door Lenin
werd opgezet. Zij meenden door hun kosmopolitisme het nationale element
in theorie te kunnen uitschakelen. De leuze van het Communistisch Manifest:
„De arbeiders hebben geen Vaderland" was de negatieve formulering van het
marxistische inzicht, dat het proletariaat, een internationale eenheid vormde
en een internationale roeping vervulde: de vernietiging van het burgerlijk
regiem, waartoe ook staten en naties behoorden, en de vestiging van de dictatuur van het wereldproletariaat als tussenfase tOt de heilstaat. De socialisten
daarentegen leerden, dat het proletariaat niet vaderlandloos was. Naar hun
mening zag het marxisme de betekenis over het hoofd, welke vooral met het
oog op de stemming van de arbeidersklasse aan de politieke, kulturele en psychologische invloed van het nationalisme moest worden coegekend. De ondervinding toonde aan, dat de mens andere bindingen en tegenstellingen ervaart
dan die gegrond op klassen. Op het beslissende ogenblik van de eerste wereldoorlog, op het hoogtepunt van de beslissing voor of cegen het nationale, hebben de socialistische partijen de nationale zijde gekozen. De grote meerder.
heid ervoer de verbondenheid van de natie als primair. Het nationale element
als niet te miskennen factor van het volksleven bleek sterker te zijn dan

1) KiUmer, Pol. Part., p. 169.
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iedere theorie over de primaire internationale verbondenheid van het proletariaat, en het lot der arbeiders bleek met dat der natie onafscheidelijk verbonden 2). De tijdens deze oorlog in Stockholm gehouden internationale socia-

listische conferentie sprak als haar mening uit, dat de slechte regeling van het
nationaliteitenvraagstuk een zoniet de hoofdoorzaak van de oorlog was en dat
de oplossing hiervan onontbeerlijk was om een einde te maken aan de nationale tegenstellingen. De nationale gedachte, welke van te voren niet ontbrak,
werd door de eerste wereldoorlog versneld tot ontwikkeling gebracht. Het
standpunt der socialisten wijzigde zich daardoor, al deed zich bij tijd en wijle
nog de zuiging van het oorspronkelijk internationalistisch beginsel gelden 3).

De ontwikkeling van het socialisme tOt reformisme, ook op nationaal terrein,
was onmiskenbaar. Hendrik de Man toonde met zijn plan-socialisme het
meest open oog voor de structuurveranderingen, die zich voltrokken in het
sociaal-economische leven en werkte concrete voorstellen uit, om de crisis te
overwinnen. Welke was in deze de zienswijze van de Man? Naar zijn inzicht
had her socialisme zich in de ruimte ontwikkeld van kosmopolitisme tot
sociaalpatriotisme 4). Sedert de eerste internationale stond de arbeidersbeweging in het teken van een toenemende differentiering van nationale denkwijzen en methoden, een groeiende geestelijke zelfstandigheid der nationale
organisaties, een steeds sterker benadrukken van die motieven bij de arbeidersklasse, welke wortelen in het gevoel van te behoren tot 66n nationale gemeenschap. Na het uitbreken van de eerste wereldoorlog, zag hij deze ontwikkeling een hoogtepunt bereiken. Het marxisme zag het imperialisme nauwelijks en als het 't zag legde het eenzijdig nadruk op de economische belangentegenstelling tussen verschillende groepen van kapitalisten. Het miskende de betekenis, die vooral met het oog op de stemming der arbeidersklasse aan de politieke, kulturele en psychologische invloed van het nationalisme moest worden toegekend. V66r alles werd het feit miskend, dat de
economische belangentegenstellingen tussen de volkeren, die zich in de eeuw
van het imperialisme deden gelden, ook de arbeidersklasse in de verschillende
landen raakien. Naast de internationale tegenstelling tussen arbeider en ondernemer openbaarden zich nationale belangenverbindingen tussen bepaalde
arbeiders- en ondernemingsgroepen, ja in het algemeen tussen arbeidersklasse
en werkgevers. Maar niet alleen deze belangentegenstellingen, ook nog veel
meer betekenende en diepere oorzaken legde hij ten grondslag aan de tOenemende nationale verschillen. Het wereldverdelende nationalisme werkte op
2) Ruygers, Soc. vroeger, p. 34.

3) Cornelissen, a.v., PA 16/17: „Hoezeer een dergelijke, tot omzetting harer beginselen gedwongen partij ook poogt zich aan te passen aan de ontwikkeling, welke plaats
grijpt, zij blijft in haar spraak haar afstamming verraden. Al wordt het elastiek van
het beginsel ook nog zoo sterk uitgerekt, zoodat zi in kracht belangrijk is verzwakt,
trekkracht behoudt her oorspronkelijke principe. De zuiging van het beginsel mag

daarom bij de beoordeeling van een dergelijke partij niet worden verwaarloosd."
4) Zie hierover: H. de Man, Psych., hoofdstuk 1 1: „Het Socialisme in de Ruimte:
van Cosmopolitisme tot Sociaalpatriottisme", pp. 218-236.
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de arbeidersbeweging in op een wijze, die de internationaliteit van het arbeidersbelang maakte tot een ondergeschikte factor van haar politiek streven en
kultureel karakter. De factor, die sinds 1914 de doorslag gaf, was het gevoel ener nationale saamhorigheid, die op de overweldigende ervaring berustte, dat eigen lot met dat der natie onherroepelijk verbonden was. De bevestiging van haar invloed in de staat werd voor de socialistische beweging
meer en meer gelijkluidend met de bevestiging van de staat in het algemeen.
Het eigen nationale karakter der massakultuur werd bovendien sterker, naarmate die massa's zich de kultuur der natie via volksonderwijs, politieke gelijkstelling, pers en ontwikkeling van het verkeerswezen toeligenden. Elke
toestand, meende hij, die het lot der arbeidersmassa's van een land nauwer
met het lot der natie verbond, elke tOeStand, die deze massa's meer in de ban
der kulturele nationale gemeenschap bracht, versterkte onvermijdelijk het
nationale karakter van deze massa's; het sterkere nationale karakter bracht
een sterker nationaal gevoel te weeg. Heel de draagwijdte van de betekenis
van het nationale karakter voor het socialisme liet zich intussen eerst dan begrijpen, wanneer men naast de reactie van de nationaal gedifferentieerde omgeving op de socialistische overtuiging, deze overtuiging zelf als een van te
voren kultureel bepaald element erkende. Het oorspronkelijke gevoelsverzet
der arbeiders tegen het kapitalisme berustte in de eerste plaats op een tegengestelde reactie van het rechtsgevoel. Maar dit rechtsgevoel was een kultureel
gegeven, het product van een zielkundige aanleg en een historisch lot, beide
op het verleden der natie als een lotsgemeenschap gebaseerd. Hoe meer nu in
de loop van de ontwikkeling der arbeidersbeweging het lot der arbeidersklasse zich verbond met het lot der natie, des te meer werd ook dit rechisgevoel,
dat de hoeksteen van alle socialistische overtuiging was, door de nationale
saamhorigheid beinvloed. De Socialistische Internationale van na de tWeede
wereldoorlog moeten we niet beschouwen als een bewijs tegen deze versterking van het nationale element in het socialisme. Onder het hoofdstuk: „Internationale Democratie" had zij weliswaar vastgesteld, dat het socialisme van
de aanvang af een internationale beweging en internationaal was, omdat het
de bevrijding van alle mensen van elke economische, geestelijke en politieke
slavernij nastreefde, omdat het overtuigd was dat geen volk op zich alleen
langdurige oplossingen voor al zijn economische en sociale vraagstukken zou
vinden, waaruit de conclusie volgde „Das System uneingeschrankter nationaler Souveriinitiit muss iiberwunden werden"5). De nieuwe wereldorde stelde
zij zich echter voor op vrijwillige samenwerking der naties berustend.
In het socialisme in West-Europa zien we historisch een positieve tendens
naar het nationale sterker worden, met dien verstande, dat dit nationalisme in
het algemeen steeds staatsnationalisme was.

5) Krimer, Pol. Part., p. 91.
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§2. HET SOCIALISME IN NEDERLAND

De politieke draagsters van het Nederlandse socialisme waren de Sociaal
Democratische Bond, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en de Partij
van de Arbeid. De geschiedenis van deze politieke stroming wordt gemarkeerd
door de grote conflicten, welke tot partijstrijd en partijscheuring hebben gevoerd: de afsplitsing van de groep-Troelstra van de S.D.B. in 1894 en de oprichting van de S.D.A.P.; de afsplitsing van de groep-Wijnkoop, welke leidde
tot de oprichting van een marxistische groep; de afsplitsing van de groepSchmidt in 1932, welke voerde tOt de oprichting van de Onafhankelijke Socialistische Pal:tij en tenslotte een concentratie in de na de oorlog gestichte
Partij van de Arbeid. De ontwikkelingsgang van het socialisme in ideologisch
opzicht blijkt uit de inhoud van de verschillende partijprogramma's van

1895, 1912, 1937, 1947 en 1959 6).
S.D.B.

V66r 1 augustus 1914 trokken andere dan nationale vraagstukken de aandacht van de Nederlandse socialisten 7). Zo verklaarde de S.D.B. in haar
eerste programma van 1882, dat de part:ij, ofschoon allereerst werkende binnen de perken der nationaliteit, zich het internationaal karakter van de arbeidersstrijd bewust was en besloten alle plichten, die daardoor de arbeiders
werden opgelegd, te vervullen, en de verbroedering van alle mensen tot
waarheid te maken 8). Voor zover men te maken had met de nationale kwesties en in het bijzonder met de monarchie stond men er negatief tegenover.

SD.AP.
De scheuring van 1894 vond aanleiding in verschil van mening omtrent het
belang van parlementaire actie voor de strijd der sociaal-democratie. Van een
nationale visie was toen nog geen sprake, al betekende de stellingname tegenover het anarchisme her scheppen van mogelijkheid tot constructieve deelname aan parlementaire actie en aan de Nederlandse volksgemeenschap. De
partij was internationalistisch. In de resolutie-Schaper op het stichtingscongres
te Zwolle op 26 augustus 1894 werd gezegd, dat de nieuwe partij zich constitueerde op de grondslag der internationale socialistische beweging. Troelstra
stelde duidelijk: „Internationaal als het kapitalisme, als cle ellende en de onderdrukking, is ook de nieuwe partij van het proletariaat..." 9). De oproep
van de Twaalf Apostelen luidde trouwens, dat zij wars van elk nationaliteitsgevoel wensten te gaan staan naast hun buitenlandse broeders om in de strijd

tegen het internationale kapitalisme lasten en lusten met hen te delen 10).
6) Koster, Socialisme, 9 127 en Schaper, Halve eeuw, II, 9 401.
7) Wiardi Beckman, Troelstra, p. 199.
8) Banning-Barents, Doc., p. 157.
9) Troelstra, II, p. 128.

10) Schaper, a.v., I, pp. 184/5.
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Daarmee onderscheidde de nieuwe beweging zich niet van de overige sodalistische groeperingen na 1850, die alle een „anti-nationale en vage internationale geest" hadden 11). In her eerste programma van de S.D.A.P. van 1895
werd dan ook aan de verhouding tOt de volksgemeenschap in het geheel geen
aandacht geschonken, allereerst omdat de marxistische theorie dir vraagstuk
tot het gebied der ideologieen verklaarde, waarover het geen zin had een uitspraak te doen en bovendien, omdat de volksgemeenschap niet werd bedreigd,
zodat de actuele dwang ontbrak om ten aanzien hiervan een uitspraak neer
te leggen in het programma. Slechts indirect werd de houding tegenover de
volksgemeenschap bepaald in de zinsnede: „De Sociaal-Democratische Arbeiders Partij in Nederland stelt zich ten doel, ook het Nederlandse proletariaat
te doen deelnemen aan die internationale strijd der arbeidende klasse" 12),
waarmee men in afwijzing van de nationale solidariteit de gedachte van de
lotsverbondenheid over de grenzen heen uitdrukte. In tegenstelling hiermede
trad in volgende jaren een zekere kentering in. De socialist H. van Kol hield

in 1898 tegen de toenmalige meerderheid zijner partij in een rede, waarin hij
twee uitspraken deed, welke wezen naar de toekomstige ontwikkeling. De
eerste luidde, dat men er verzekerd van kon zijn, dat bij een Europese oorlog
een vreemd leger over onze grenzen ZOU trekken. Dan zou, trots alle theorie,
de meerderheid van de arbeiders en de bezittende klasse zich verzetten. Voorts
meende hij, dat zo goed als de vakvereniging en de partij, de provincie en het
vaderland een belangenkring vormde, voor welks verdediging de arbeider
moest pal staan 13). In 1902 verklaarde zijn partijgenoot Schaper in de Tweede Kamer, dat men hem niet moest zeggen „vaterlandslose Rotte" te zijn. Hij
zei met nadruk, dat wanneer het vaderland in gevaar zou komen, de sociaaldemocraten de eersten zouden zijn om dit aan de grenzen te verdedigen 14).
In 1905 schreef hij, dat samenwerking met arbeidersverenigingen in het buitenland en het feit een internationale partij te vormen de nationaliteit niet
uitsloot 15). Deze kentering drong niet door in het partijprogramma van 1912,
dat verklaarde: „De Sociaal-Democratische Arbeiders Partij in Nederland stek
zich ten doel het Nederlandse proletariaat te organiseren in een zelfstandige
politieke partij ter deelneming aan die internationale strijd der arbeidersklasse'• 16) en aan het nationale vraagstuk geen aandacht besteedde 17). Inzoverre was er een gering verschil, dat gesproken werd van een zelfstandige
bepolitieke partij en niet langer van een afdeling van een internationale
antinatio11) Naudin ten Cate, Persp., p. 12. Schaper, a.v. I, pp. 317/8 gaf van deze

nale geest de nod ige voorbeelden. Zo ook Schaper, a.v., II, pp. 50,98, 100, 184 en
Schokking, a.v., p. 89.
12)

Banning-Barents, a.v., p. 159.

13) vliegen, Die onze kracht, I, pp. 338 en 339.
14) Schaper, II, p. 164.

15) Idem, p. 207.
Beginselprogram der S.D.A.P., Amsterdam,
16) Zie hiervoor H. Wiardi Beckman, Het
z.j., 80 pp.
17) Bannings-Barents, a.v., pp. 164/5.
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weging Alhoewel een geestesverandering onmiskenbaar was en het nodig
ware tegenover de orthodox-marxisten duidelijker positie te kiezen, veranderden de officiele bewoordingen niet. Die geestesverandering trad zeer sterk
aan het licht in de hou(ling der socialisten na het uitbreken van de eerste
wereldoorlog. Van de gepropageerde internationale gezindheid bleek niets,
terwijl de Internationale onmachtig was. De natie trad naar voren en dwong
de socialisten tot een ontmoeting. We zagen een ombuiging in het socialistische gedachtengoed in ons land en daarbuiten. Ook al zag de Nederlandse
socialistische fractie in de Tweede Kamer de algemene oorlog voortgevloeid
uit het imperialisme der grote mogendheden, dat voortkwam uit de ontwikkeling van het grootkapitalisme, zij stemde toch voor de mobilisatiekredieten,
omdat het nationale bestaan in gevaar kwam. Troelstra zag het grote, allesoverheersende gevaar van de overval en oordeelde, dat men de oorlog, die elk
ogenblik onze grenzen zou kunnen overspoelen, daarbuiten diende te houden.
Hij verklaarde, dat „in deze ernstige omstandigheden de nationale gedachte

Dit historische moment eiste een
demonstratie van nationale eenheid in de wil tOt handhaving der neutraliteit 19). In Het Volk van 10 augustus 1914 kwam hij tot de erkenning, dat de
vaderlandse gedachte door de socialisten geringschat was en dat zij de nationaliteitenkwestie hadden verwaarloosd: ,Allean de nationale gedachte geeft
helaas de doorslag in een tijd, dat het nationale bestaan op het spel staat
- dit is de feitelijke overmachtige waarheid. Erkent de partij dit niet, dan
keert zich het gansche volk tegen haar en wreekt zich de oorlog allereerst
aan haar zelve" 20). Deze zienswijze markeerde het begin van een nieuwe richting. Daarvan legde ook een publikatie van Vliegen getuigenis af, in welke
het heette, dat nietregenstaande al wat de klassen verdeelde, ook de socialistische beweging hand in hand pal bleef staan met de andere volksklassen
„het vaderland getrouwe". Dit was z.i. niet in strijd met her socialisme, integendeel, her was socialistisch gebod 21). In zijn leiddraad vroeg hij ook, dat
bij de propaganda voor het Internationalisme er tegen gewaakt werd, dat in
de grote naties een gevoel van kleinachring der kleine en in de kleine naties
een gevoel van minderwaardigheid der eigen natie werd gekweekt, „wijl alleen liefde en respekt voor eigen en anderer vaderland de moreele grondslag
kan vormen voor de waarborging van het recht van zelfbeschikking van elk
volk en alleen een zoodanige internationale rechtsorde duurzaam kan zijn die
dit recht onaantastbaar verklaart." De koerswijziging in het socialistische
denken trad in het in 1915 uitgekomen werk: „De wereldoorlog en de sociaaldemokratie" van Troelstra duidelijk aan het licht. Omdat deze de grote leider
van het Nederlandse socialisme was en als zodanig een grote invloed op het
socialistische denken uitoefende, willen wij aan diens opvattingen de nodige
de nationale geschillen overheerscht" 18).

18) Troelstra, III, p. 301.
Troelstra, Wereldoorlog, p. 71.
20) Citaat bij Wiardi Beckman, Troelstra, p. 203.
21) Vliegen, Socialisme, p. 30.
19)
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aandacht besteden. In het genoemde werk legde deze her standpunt neer van
de sociaal-demokratie ten opzichte van de wereldoorlog en gaf hij zich rekenschap van de gevolgen van deze oorlog voor het willen en werken der
sociaal-democratie in de eerstvolgende tijd. Hij stelde vast, dat door hen, die
de aard daarvan niet begrepen, het internationale streven van de proletarische
beweging steeds werd opgevat als in tegenstelling met her nationale, minstens
als een ontkenning daarvan. Hij merkte op, dat de internationale van het
proletariaat slechts het verband was, waarin de nationaliteiten zich tOt wederzijdse verheffing en ontwikkeling moesten groeperen; dat dus de natie niet
de tegenstelling, maar de noodzakelijke voorwaarde, het onmisbare element
dezer internationale was, werd meestal niet ingezien. Hij beschouwde de aan-

vaarding van het nationaliteitsbeginsel door deze internationale en haar partijen niet als een tactische zet, maar als principieel sociaal-democratisch inzicht. Hij noemde het kenmerkende in de natie het nationale karakter, dat
geheel van de lichamelijke en geestelijke kenmerken, dat de ene natie van
de andere onderscheidde. Deze was nooit alleen een natuur-, maar ook een
kultuurgemeenschap, waaronder werd verstaan het kenmerkende geestesleven
van een volk, zoals het zich in zijn wetenschap en kunst, zijn taal en geschiedenis uit. Eerst door het socialisme kon z.i. de nationale kultuurgemeenschap, die de ganse natie omvat, worden verwezenlijkt, terwijl de kapitalistische klasse juist hiervoor een hinderpaal was. Zodoende kon hij het sodalisme noemen: het ganse volk betrokken in de nationale kultuurgemeenschap,
verovering der volledige zelfbeschikking door de natie, toenemende geestelijke differentiatie der naties. In deze gedachtengang paste z.i. niet onverschilligheid voor de landsverdediging, w61 het volksleger, her tot zelfverdediging
en tot handhaving zijner neutraliteit gewapende volk: „In dezen eisch is de
erkenning van den plicht tOt verdediging van de nationale onafhankelijkheid,
van de souvereiniteit van elke natie op zijn grond, praktisch uitgedrukt, het
nationale beginsel der sociaal-democratie, als element van zijn internationaal
beginsel, ronduit erkend." Kori samengevat: „De weg naar de socialistische
Internationale loopt niet boven of buiten of tegen, maar door de socialistische
naties. Om de Internationale re maken, van wensch tot werkelijkheid, van
begrip tot feit, moet het proletariaat eerst de natien veroveren - om haar
internationale wezen volledig te kunnen ontplooien, zich eerst tot nat:ionale
klasse verheffen" 22). Al bleef voor Troelstra het internationale ongetwijfeld
einddoel, het werd toch naar verre tijden verschoven: hij rekende met het
feitelijke bestaan der naties. Dit was voor hem geen moeilijke opgave, want
uit de Friese in de socialistische beweging gekomen, was zijn zin voor de
waar(le en de betekenis van het nationale gescherpt 23). In dit licht wordt beTroelstra, Wereldoorlog, pA 43/44.
Dat nationale moeten we in eerste instantie verstaan als Fries, wat hij v66r alles
toch was. Zijn relatie tot het Friese volk en zijn taal was mddr dan een intermezzo;
het had grote betekenis voor zijn persoonlijkheid, zoals hij zelf heeft erkend (Troelstra. I, p. 179). Winkler stelde in zijn biografie van Pieter Jelles vast: „Ook hierom
22)
23)
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grijpelijk, dat hij de internationale niet mogelijk achtte zonder de naties en
dat zijn internationalisme zonder het vooropgestelde bestaan van in vrijheid
en onafhankelijkheid levende nationale eenheden niet denkbaar was. Uit
zijn verbondenheid met Friesland volgde een inst:elling, welke meer volksnationaal dan staatsnationaal mag genoemd worden. Zo wordt begrijpelijk,
dat hij in 1917 in een welkomstgroet aan zijn „stamgenoten, de Vlamingen "
uiting gaf aan zijn oordeel, dat de onloochenbare kulturele achterlijkheid van
Vlaanderen wezenlijk het gevolg was van onvoldoende ontplooiing der
Vlaamse volkskracht in nationale geest en dat bestuurlijke scheiding in Belgie geen hinderpaal voor de sociaal-democratische ontwikkeling in Vlaanderen kon zijn 24). Dit volksnationale besef heeft hij echter niet in de socialistische beweging kunnen doen doordringen. Zelfs met het staatsnationaal besef lukte dit aanvankelijk niet. De partij was niet gemakkelijk mee te krijgen
op deze nieuwe weg. Bij de massa der partijgenoten was veel ontstemming
en scherpe kritiek. Van de aanvang af zette een deel van het kader der partij
deze tegen de leiding op en forceerde ontijdige diskussies; onrijpe denkbeelden
omtrent taktiek en programpunten werden in de verontruste massa geworpen,
en tenslotte ging men tot een kollektieve aktie over, die de afstand tussen de
partij en haar leiding boven alle proporties vergrootte en volkomen het karakter van muiterij droeg. Er waren allerlei gevoelens van twijfel, teleurstelling,
ontstemming, angst en schaamte onder de partijgenoten gewekt door de onomwonden goedkeuring der mobilisatiekredieten 25). Er volgde onder deze
druk een koerswijziging en de S.D.A.P. begon op demagogische wijze het
gezag van leger en Vloot te ondermijnen 26). Toch was dit geen beslissende
wending, omdat elke kentering in het politieke leven stootsgewijs tOt stand
liefde voor Friesland en het Friesch nimmer verflauwd, ook hierom
koesterde hij die liefde in zijn moeilijkste levensoogenblikken het sterkst: wijl hij
zich als Fries geheel en voluit Jn kon voelen met een geheel volk. Hier was vaderlandsliefde-in-den-besten-zin-des woords mogelijk; in het grootere Nederland niet, n6g niet. Als Fries kon Troelstra, althans wat traditie en landsverleden betreft, met
is Troelstra's

gerustheid „vaderlander" zijn." (Winkler, Troelstra, pA 34/35). In een lezing, welke
Troelstra zelf in januari 1910 voor de Friezen in Den Haag hield, kwam hij over
de liefde voor het vaderland bij de Friezen te spreken: „Ieder mensch heeft den
drang om iets aan te nemen boven hemzelf, zich te gevoelen als een deel van het

grootere, het blijvende, dat was, toen hij er nog niet was, dat zijn zal, als hij er niet
meer is. Daaraan wil en kan hij dat gedeelte van zichzelf geven, dat in zijn werk en
leven is neergelegd; dat hem zal overleven na zijn dood; de druppel, die van zijn
bestaan overblijft in den stroom der eeuwigheid. Dat vaderland bindt bovendien
den mensch met de fijnste en sterkste banden, die men zich kan denken. Het is de
wieg van zijn leven, waaraan hij zich gehecht voelt, niet slechts om het genoegen,
dat hij er heeft gesmaakt, maar ook om het leed en den strijd, die hij er heeft gevonden. Het is de plek, waar hij, als hij oud en een ander mensch geworden is, zichzelf terugvindt, zooals hij was in dien tijd, toen het leven nog zoo mooi, zoo zuiver
v66r hem lag. Maar her is ook de plek, waar vele lieve dooden rusten, waar de
wortels van zijn geslacht in den grond liggen bedolven". (Troelstra, I, pp. 182/183).
24) Winkler, Troelstra, p. 63.
25) Troelstrg Wereldoorlog, p. 5.
26) Koster, a.v., p. 183.
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komt: „In ongebroken lijn kwam de kentering inderdaad niet. Maar zij
kwam" 27) Onder deze druk en door emotie gedreven, zwenkte Troelstra in
1918, toen er revolutionair gerommel in Europa weerklonk. De gebeurtenissen in Duitsland vooral maakten op de Nederlandse socialisten indruk, want
met dit land hadden steeds de beste betrekkingen tussen de socialistische partijen bestaan, hetgeen leidde tOt de overtuiging, dat deze revolutie geen halt
kon houden bij Zevenaar 28). Het bestuur van de S.D.A.P. formuleerde aanstonds een program van „arbeiderseisen", dat op zich zelf niet revolutionair
was. Wet revolutionair was Troelstra's optreden, die overtuigd, dat de meerderheid van politie en leger zou volgen, de bourgeoisie aankondigde, dat de
arbeidersklasse de macht geworden was, die niet meer vragen, eisen kon,
maar zichzelf als opperste macht moest constitueren. Die macht zou tOevallen aan arbeiders- en soldatenraden door de S.D.A.P. te benoemen. Zijn
overspanning duurde kort. Trouwens in de socialistische partij was men niet
homogeen: tegenover hem stond een groep onder leiding van Vliegen en
Bonger, die meende, dat de verworven democratie elke revolutionaire beweging uitsloot 29). Het was de spanning tussen het klassenstrijdprincipe als
deel van de mamistische leer, waar de doctrinairen aan vasthielden, en het
streven naar loyale medewerking op de grondslag van democratische staatsinrichtingen aan regering en bestuur. Dat streven stond in nauwe relatie met
nationaal besef en begrip van nationale waarde 30). Dat deze revolutiepoging
een vergissing was, blijkt ook hieruit, dat Troelstra voortging op de nationale
weg. Op zondag 2 maart 1919 hield hi j in Luzern een rede 31), waarin hij
over het nationaliteitenvraagstuk zei, dat de Internationale inderdaad verweten kon worden hieraan nimmer voldoende haar aandacht te hebben ge-

wijd. Zij beschouwde het bestaan der specifiek nationale vraagstukken eigenlijk als hinderlijk voor de uitsluitende behandeling der grote vraag van de
strijd tussen arbeid en kapitaal. Daardoor openbaarde zich in het bijzonder in
enige neutrale landen de mening, dat het vaderland voor de socialistische arbeidersbeweging geen betekenis had. Wanneer men sprak van internationalisme bleek omtrent dit begrip de meest zonderlinge opvatting te bestaan. De
begrippen nationaal en internationaal werden tegenover elkaar gesteld. „Wie
kan er echter van internationalisme spreken zonder het tevens over het
nationale te hebben", vroeg Troelstra. Internationalisme was immers reeds in
de letterlijke betekenis van het woord niets anders dan een vereniging, gemeenschappelijke samenwerking, organisatie der verschillende naties. Diegenen, die gedacht hadden, dat de oorlog het vraagstuk der nationale zelfstandigheid uit het denken zou wegvagen en dat de socialisten voortaan nog
slechts over internationale dingen konden spreken, zouden nu zelf moeten
27) De Geer, Van Lang, 9 24.
28) Algra, Eigen weg, p. 270.
Verberne, Prisma II, p. 160.
30) Algra, a.v., p. 271.
29)
31)

Troelstra, Politieke taak, pp. 10/14.
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erkennen, dat de oorlog veeleer het omgekeerde had gedaan. Zeker had de
oorlog enerzijds het vraagstuk der internationale organisatie opgeworpen;
anderzijds echter had hij, meer dan 00it te voren, de waardering van de vrijheid, zelfstandigheid en levensvarbaarheid der verschillende naties op de voorgrond gebracht 32). Hij besloot deze paragraaf met een pleidooi voor het
recht op zelfbeschikking der volkeren binnen het raam van de Volkenbond
en bescherming der minderheden, en de uitspraak, dat de Socialistische Internationale haar invloed bij de oplossing dezer vraagstukken zou moeten uitoefenen. Een schrede terug op deze weg was weer de actie voor eenzijdige
nationale ontwapening na de eerste wereldoorlog. Troelstra werkte, zich beroepend op de verwachtingen welke op dat ogenblik zi gerechtvaardigd
schenen, van ganser harte mee aan het opnemen van de eis van nationale
ontwapening, in het strijdprogram der partij. De partijraad stelde in november 1920 de ontwapeningsresolutie in ontwerp voor het volgende congres
vast na een discussie, die door zijn memorandum was voorbereid. Vooropstellend, dat de sociaal-democraten vasthielden aan de handhaving der nationale onafhankelijkheid betoogcle hij in dit stuk, dat enerzijds een weermacht
van voldoende sterkte voor Nederland onbetaalbaar is, terwijl anderzijds de
nieuwe internationale krachten, de Volkenbond en de arbeidersbeweging,
betere waarborgen boden voor het behoud van de nationale onafhankelijkheid. Het voorstel van de partijraad werd door het congres van 1921 aanpaard 33). Vaak stond het internationale zodoende voorop met miskenning der
nationale waarden. Niet altijd. Met name Schaper (en andere leden der
S.D.A.P.-fractie) stemden tegen het Belgisch Verdrag, omdat in strijd met de
te Brussel gemaakte afspraak de Nederlandse souvereiniteit over de Wielingen
niet uitdrukkelijk werd erkend. Schaper merkte op: „Alleen zij gezegd, dat
ik internationaal voel, doch dat ik daarom niet de belangen onzer natie kan
opofferen aan de vriendschapsbelangen met een ander volk, hoezeer mij ook
sympathiek" 34). Er zijn ook tegengestelde feiten. Wij denken aan het nietdeelnemen aan de Willem de Zwijgerherdenking, aan het wegblijven bij de
nationale hulde aan H.M. de Koningin bij haar 35-jarig regeringsjubileum in
1933, aan de geringe sympathie voor het Wilhelmus, aan de sympathie voor
de muiters der Zeven Provincien 35).
Toch won het nationalisme onweerstaanbaar veld. Hendrik de Man wekte
tegen het einde van de twintiger jaren ook in ons land geestdrift, welke toonde, dat er een verandering optrad in de socialistische gezindheid, welke daarmee opnieuw de nationale gedachte naderde, die ze na de piek in de aanvang
van de eerste wereldoorlog had laten zakken. Wiardi Beckman behandelde in
februari 1934 uitgaande van de nog niet hernieuwde beginselen uit her programma van 1912, doel en wezen der S.D.A.P., maar hij kon toch al vast32) Idem, 9 11.

Wiardi Beckman, Troelstra, p. 223.
34) Schaper, II, p. 392.
35) Naudin ten Cate, a.v., pp. 20/21.
33)
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stellen, dat de onafhankelijkheid van het land ook voor de sociaal-democraten een goed van grote waarde was 36). Hij ontzegde de bezitters het recht,
de socialisten buiten de nationale gemeenschap te sluiten, omdat zij inzake

hulde bescherming van het land op goede gronden een afwijkend inzicht
elk
de
gebied
volksmassa op
digden. Door haar strijd voor verheffing van
had de S.D.A.P. de volkskracht versterkt. Geen eerlijk tegenstander zou onten
kennen, meende hij dat de S.D.A.P. tot een onmisbare factor in het sociale
kulturele leven van Nederland was geworden 37). Een andere tendens bleek
ook uit een brochure van Duys en uit uitspraken van Banning, dat hij bereid
was de stelling te verdedigen, dat zij als socialisten ook een gave volksgemeenschap nastreefden en van der Goes van Naters 38), dat het begrip
natie ook voor de socialisten moest worden tot een levend iets. Bournan
stelde, dat men niet door wetenschappelijke redenering een einde kon maken
aan de klassenstrijd, maar door nieuwe idealen, b.v. een herleefd nationaal

gevoel 39). In een economisch getinte beschouwing uit 1933 wees hij erop, dat
nationalisme of internationalisme in het brandpunt van de belangstelling
stonden. Hij was van oordeel, dat de mogelijkheid van toekomstige oorlogen
de zekerheid van nieuwe crises en het voortschrijdend verlies van afzetmarkten dwongen rot een nieuwe economische orientering, welke op nationaal
economisch en maatschappelijk evenwicht gericht diende te zijn. Deze nieuwe

orientering achtte hij t6 ingrijpend, om aan het particulier initiatief te kunnen
worden overgelaten. De staat diende bijgevolg de sociale en economische
reconstructie volgens zorgvuldig uitgewerkte plannen zo spoedig mogelijk en
met fors gezag ter hand te nemen. Hij vroeg zich af, welke bezwaren het
socialisme kon hebben tegen een reorganisatie van het economisch leven op
nationale grondslag 40) Vorrink had in datzelfde jaar de grondslagen gelegd
voor de ombouw van de socialistische beweging in Nederland tot een volksbeweging 41), welke hi j als voorzitter der partij in de jaren 1934-1940 zou
nastreven, toen hij haar in het teken van de herorientering ook naar de volksde vrije mens der
gemeenschap leidde. Dat deed hij in zijn studie: „Om
de
socialist de waarde
nieuwe gemeenschap", waarin hij verklaarde, dat ook
der nationale eigenaard en onafhankelijkheid niet ontkende, althans krachtens
zijn beginsel niet behoefde te ontkennen. Er was geen enkele reden een
tegenstelling te construeren tussen een gezond, natuurlijk nationaal bewust-

had veeleer het
zijn en een krachtig, levend internationalisme. Het laatste
moest z.i. in
het
socialisme
voor
eerste tot natuurlijke voorwaarde. De strijd

Wiardi Beckman, Doel, p. 34.
37) Idem, p. 36.
38) Banning in „Socialistische Gids", jrg. 17, p. 528 en Van der Goes van Naters in
„De Sociaal-Democraat" van 27 september 1932. Beide citaten bij Koster, p. 196.
Goudriaan, Socialisme, doorbrak at evenzeer de ideologische verstarring ook op
nationaal gebied.
36)

39) Bouman, Socialisme, p. 15.

40) Idem, PA 17/19.
41) Ruitenbeek, Het ontstaan, p. 24.
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alle landen op nationale bodem worden gevoerd, in de toekomst wellicht nog
meer dan in het verleden. Dat kon slechts met succes gebeuren in organisch
verband met het historisch gewordene door aanvaarding van de nationale
eigenaard en traditie als uitgangspunt voor de nieuwe ordening van het politieke, sociale en kulturele leven. In landen met een democratische traditie kon
een geaccentueerde antinationale houding de
ontwikkeling van het socialisme
in het eigen land en daarmee in de gehele wereld slechts belemmeren 42).
Het „Herzieningsrapport", dat in de herfst van 1933 verscheen, legde de
nieuwe koers bloot. Er werd gepleit voor een internationale gezindheid en
tegen een nationalistische waan, welke de internationale solidariteit in de
weg smat. Dit wilde echter niet zeggen, dat aan sociaal-democraten nationaal
gevoel vreemd zou moeten zijn. Internationale gezindheid betekende niet
a-nationale gezindheid. Ook de sociaal-democraat gevoelde zich deel van het
volk, dat in de loop der geschiedenis tot een geheel geworden in het heden,
ondanks zijn inwendige tegenstellingen, een lotsgemeenschap was. Zijn deel
van de internationale taak der sociaal-democratie had de Nederlandse sociaaldemocraat in de eerste plaats te midden van zijn volk en voor zijn volk te
vervullen. Hij rekende zich tOt de volksgemeenschap en hi j wilde niet door
anderen worden gestoten uit de gemeenschap, waarin hij ook voor zijn beginselen en zijn idealen vrijheid en plaats mocht eisen. De Nederlandse
sociaal-democratie wilde gebruik maken van de geestelijke krachten, waarover de Nederlandse volksgemeenschap, dank zij haar verleden, beschikte:
de vrijheidszin en de democratische gevoelens. Hij wilde de nationale krachten richten op het doel van her democratisch socialisme 43). Op het Paascongres in 1934 openbaarde zich een sterker realiteitsbesef ten aanzien van
het militaire vraagstuk, de ontwapening, terwijl ook meer begrip bleek voor
de werkelijkheden van mens, volk en nationale samenleving. Wel bleven er
leemten en heerste er verwarring. Zo verklaarde de Pat,tij evenmin als in het
Herzieningsrapport uitdrukkelijk, dat voor haar de nationale gemeenschap
de eerste plaats innam, Maar de drang werd
sterker. Het is in de jaren omstreeks 1933, dat het acute nationaal-socialistische gevaar de oorzaak was
van een doorleefder bezinning op de democratische instellingen. Deze bezinning had echter mede tot gevolg, dat er zich stromingen in ons volk openbaarden, die verontrust waren over de diepe scheidingslijnen, welke het
Nederlandse volk politiek, maatschappelijk en kultureel verdeeld hielden.
Deze stromingen wilden het Nederlandse volk weer als volksgemeenschap
zien en zij trachtten de onderscheiden volks(lelen, als de humanistische, calvinistische en katholieke nader tOt elkaar te brengen. In mei 1934 pleitte
Huygens voor een nieuw beginselprogram en zelfs voor een nieuwe naam
(Nederlands Democraties Socialistiese Partij), terwijl hij sprekend van de
noodzakelijke kankterverandering der partij, opmerkte, dat dit ook betekende,
42)

Vorrink, Vrije mens, p. 216.

43) Diepenhorst, Socialisme, p. 322.
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het volk leren, dat het een hogere taak had dan klassenstrijd te voeren, geen
,.klassebewuste" mensen van hen maken, maar „volksbewuste" en streven
naar zo groot mogelijke volkseenheid en solidariteitsbesef 44). Symptomatisch
was ook de studie welke Kruyt in 1934 wijdde aan: „Het Nederlandse
Volkskarakter en het Socialisme" en waarin, na een behandeling van het
volkskarakter in het algemeen en van het Nederlandse in het bijzonder,
werd bezien en nagegaan of dit Nederlandse karakter ook invloed had uitgeoefend op de Nederlandse socialistische beweging; of onze volksaard in de
toekomst gunstig of ongunstig op de groei van het socialisme zou inwerken en
welke bijzondere eisen dit volkskarakter aan het socialisme, speciaal aan de
socialisatieplannen stelde 45). Hoever de nieuwe gedachten doorsijpelden,
bleek uit de rede, die Wiardi Beckman op 24 november 1934, onder de
titel: „Sociaal-democratie en nationale gedachte" hield op het achtste congres
van de A.J.C. in Amsterdam. Daarin erkende hij, dat de nationale gedachte
zich in dit land en in andere landen als een beslissende kracht liet gelden.
Vooral was de oorzaak der opleving van het nationale besef te zoeken in de
economische crisis, in welke men steun zocht bi j de regeerders van het eigen
land. Hij wees op het Plan van de Arbeid, dat nationale arbeid betekende.
De eerbied voor de nationale onafhankelijkheid, het verzet tegen nationale
onderdrukking, had in de socialistische internationale geleefd van het begin
af. Hij besloot met de verklaring, dat de socialisten van hun land houden en
aan volk, taal en kultuur gel)onden zijn en zei openlijk en luid: „Wij zijn
sociaal-democraten 6n Nederlanders" en laten ons niet dringen buiten de
Nederlandse volksgemeenschap, want Nederland heeft de jonge sociaaldemocratie nodig „opdat wij eindelijk van dir volk een eenheid, een sociale
eenheid, maken.- 46) Niet zonder reden werd gewezen op het Plan van de
Arbeid, dat de Man opstelde met inachtneming van wat binnen de natie
mogelijk was, dus met uitdrukkelijke erkenning van de natie. Het plansocialisme had ten doel een actuele oplossing te geven voor de economische
en sociale moeilijkheden van die tijd. Wat Nederland aangaat, leidden zijn
opvattingen tot het opstellen van zo'n plan in 1935, dat, waar het een voor-

44) Huygens, Een andere, pA 83/4.
Deze auteur schreef in Volkseenheid 1935 over: „Sociale tegenstellingen en democratisch socialisme", p. 104: „Het socialisme st6nd eertijds vijandig tegenover het
begrip vaderland. Hoe kon het anders? Uitgesloten van alle medezeggingschap, van
alle cultuur, van alle welvaart, werd de band niet gevoeld, die toch reeds de ontknechte arbeiders met de volksgemeenschap bond. De justitie, het staatsgezag, waren
vijandig ten opzichte van de sociaal-democratie. De symbolen van het vaderland: vlag,
volkslied, koningschap, werden misbruikt in de strijd tegen de jonge beweging. Zie
daar weer een fout, door de ene zijde bedreven. Aan de andere kant werd misbruik
van de zaak en de zaak zelf niet goed uiteen gehouden. Te begrijpen als men denkt
aan de vele oranjefuries in de tijd van Domela Nieuwenhuis, waarin het volk in
naam van Oranje tegen de socialisten werd opgehitst. Maar ook hier moet oud zeer
vergeten worden. Het „weg met de socialen, leven Wilhel¤lien" is verouderd, is niet
meer het volkslied."
46) Wiardi Beckman, Soc. dem., p. 19.
45)
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ziening was voor alle bevolkingsgroepen, van niet geringe betekenis is gewest in de groei van de S.D.A.P. naar volkspartij 47). Deze verandering in
opvattingen vond haar neerslag in het nieuwe beginselprogramma van
1937 48), dat een keerpunt bleek in de geschiedenis der partij. Er werd een
ernstige poging ondernomen tot een brede volksbeweging re komen, die ook
andere groepen dan het proletariaat zou omvatten, met als konsekwentie de
overgang van arbeiders- naar volkspartij, en de erkenning van de nationale
gedachte en de verbondenheid met de volksgemeenschap, op wier tradities
van geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid men wilde voortbouwen 49).
Het programma bevatte de paragraaf: „De sociaal-democratische beweging
weet zich door historische lotsgemeenschap deel van de Nederlandse natie en

bouwt voort op de beste Nederlandse tradities van geestelijke viijheid en
verdraagzaamheid. De door haar nagestreefde opheffing van de klassentegenstellingen zal de sterkste belemmering voor de tOtStandkoming van een
werkelijke volkseenheid wegnemen." Ten aanzien van de verhouding nationaal-internationaal steunde de internationale gedachte der partij in het nieuwe
programma op nationale grondslag, zonder dat van overschatting van het
nationale sprake was, hetgeen als volgt werd geformuleerd: „Zij streeft naar
een internationale rechtsorde, waarin voor iedere natie de onafhankelijkheid
gewaarborgd moet zijn" 50). Ook al liep het met die internationale samenwerking nog niet zo goed, dat nam niet weg, dat volgens de sociaal-democraat
alle arbeid aan de volksgemeenschap zo moest worden verricht, dat met de
groei van zulk een internationale verbondenheid rekening werd gehouden.
Daardoor zou een overspannen nationalisme onmogelijk worden en een
liefcle tOt de natie mogelijk zijn, die niet blind was. Als de sociaal-democraat
van ganser harte de natie wilde dienen, dan was dat mede, omdat hij hoopte,
dat eenmaal de natie haar dienst kon doen binnen het volkerengeheel 51).
Logisch uitvloeisel van dit standpunt waren de gezamenlijke actie van de
socialistische en andere groeperingen tegen het opkomende fascisme en
nazisme in Eenheid door Democratie, de aanvaarding van de maatregelen ter
verdediging van het vaderland en de deelneming aan de regering. Wiardi
Beckman schreef op 31 januari 1939 in Het Volk: „Een volk, dat zijn onafhankelijkheid wil handhaven, en daarmede niet slechts zijn betrekkelijke
welvaart, maar ook de hoge geestelijke goederen van vrijheid, verdraagzaamheid en dienst-van-het-recht, die de beste Nederlandse tradities vertegenwoordigen, - zulk een volk moet in de internationale samenleving van onze
dagen bereid zijn in het uiterste geval deze onafhankelijkheid met de wapenen te verdedigen:• 52) Tekenend was ook de rede, welke Albarda nog v66r
47) Ruitenbeek, a.v., pp. 26/27.
48) Hans, Parade, pA 80/1, belichtte deze veranderingen.

49) Ruitenbeek, a.v., 9 40. Banning-Barents, a.v., p. 156.
50) Banning-Barents, a.v., p. 1 72.

51) Ruitenbeek, a.v., 9 247.
52)
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- :W.B., P 1 3.

de inval in mei 1940 te Utrecht voor de A. .C. uitsprak over: „Onze plaats
in de Nederlandse Volksgemeenschap", waarin hij erkende, dat er een volksgemeenschap bestond, waartoe ook de socialisten behoorden: „Wij gevoelen
het en wij weten het. Het lot van die volksgemeenschap gaat ons ter harte,
het is ook ons eigen lot.', 53) Hoe diep het nationaal gevoel doorgedrongen
was en hoezeer in de gezamenlijke strijd tegen de bezetter de nationale eenheid had overwonnen, bleek uit de toespraak, welke Wiardi Beckman op
20 mei 1940 namens de Opperbevelhebber der Nederlandse land- en zeemacht op de Grebbeberg hield en waarin een grootse vaderlandsliefde en
een diep besef van vaderlandse plicht doortrilden 54). De socialisten ervoeren
in 1940 de werkelijkheid van de natie. Het vaderland had voor hen nu een
betekenis, die zij misschien nooit z6 hadden vermoed. In de schok, die de
aantasting van ons land overal teweegbracht, moesten ook zij erkennen, dat
in hun persoonlijk leven het vaderland een realiteit was, die door internationale leuzen wel tijdelijk op de achtergrond kon worden gedrongen, maar
die op het kritieke moment naar voren trad met onweerstaanbare kracht. Zo

vonden velen, toen het vaderland in nood was, het vaderland weer 55).
P.v.&.A.

Deze ontwikkeling van het socialisme van klasse- tot volkszaak 56) mondde
uit in de Nederlandse Unie en vooral in de Nederlandse volksbeweging en
resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de Partij van de Arbeid. Deze
was geen nationale hernieuwingspartij in klare tegenstelling tot de andere
partijen 57). Zij wilde wel in navolging van de Nederlandse Volksbeweging
een doorbreking van het vroegere isolement der afzonderlijke volksgroepen
en op grondslag van een geestelijk federalisme een concentratie van alle gelijkgezinde vooruitstrevende krachten voor herstel en vernieuwing, maar zij
was en bleef een socialistische partij, zij het een van bijzondere, namelijk van
personalistische aard. Dit personalistisch socialisme zag het socialisme als
zedelijke levensvorm op de geestelijke grondslag van een bepaalde menswaardering 58) en stelde voorgoed het historisch materialisme en de klassentheorie terzijde. Deze hernieuwingsdrang kwam in 1945 niet uit de lucht
vallen, maar greep terug naar de dertiger jaren, toen er nogal wat onbehagen
over de bestaande partijverhoudingen viel te bespeuren 59). In en door het
53) Albarda, Onze plaats, p. 7.
54) . - ..W.B., pA 89/90.
55) Ruygers, a.v., p. 74.
56) Ruitenbeek, a.v., p. 23.
57) Dit deed Geert Ruygers in „De Katholiek in de Parti j van de Arbeid" van juli
1957, toen hij schreef: „... de P.v.d.A. is er nu eenmaal in geslaagd in bepaald opzicht een nationale partij te zijn, die de eenheid van ons volk belichaamt op een
wijze, zoals geen enkele andere politieke partij in ons land dat doet. De P.v.d.A.
vormt een trefpunt van alle richtingen in ons volk. Uit een oogpunt van nationale
eenheid maakt dat de P.v.d.A. niet armer, doch rijker dan de andere partijen".
58) Banning, Dag van morgen, p. 164.
59) Van Walsum, Vernieuwing, p. 261.
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onderdrukking en in aansluiting aan
de ontwikkeling der staatkundige opvattingen, die reeds v66r de oorlog in
Nederland had plaats gevonden, groeide bij tallozen uit verschillende godsdienstige en politieke kampen, de wil naar een nieuw begin in het Nederlandse politieke leven, in het bijzonder ook in de partijformaties, opdat de
arbeid tot omvorming der maatschappij in democratisch-socialistische richting door een zo sterk mogelijke groep uit her Nederlandse volk zou worden
gedragen en verricht 60). Zij was duidelijker nationaal dan de S.D.A.P., zoals
in 1945 bij Ruygers opviel, toen deze schreef, dat de laatste marxistische
sentimenten, die de waarde en de betekenis van het nationale miskenden, de
verzet tegen de nationaal-socialistische

tiende mei 1940 waren gestorven. Hij toonde aan, dat het socialisme zich met
de nationale gedachte had gevonden in het besef, dat het socialisme alleen op
nationale grondslag werkelijkheid zou worden. Omdat het nationale een
waarde vertegenwoordigt, zonder welke de menselijke persoonlijkheid verkommert en verdwijnt, omdat ieder volk zelf een persoonlijkheid is, daarom
schuilt in de erkenning van dat nationale iets van het wezen van een personalistisch socialisme. Omwille der persoonlijkheid zou dit nieuwe socialisme
naar zijn overtuiging de konsekwenties moeten aanvaarden van de nationale
gedachte: de gedachte van de nationale solidariteit werkelijkheid te maken
op kultureel, politiek en sociaal-economisch terrein, zonder aan de rechten
der menselijke persoonlijkheid of de verschillende geestelijke stromingen te
kort te doen, dat was 66n van de grote problemen, waarvoor wij na de oorlog
in Nederland werden gesteld. Voor hen waren het nationale en het internationale geen onverzoenlijke tegenstellingen. Zij wilden Nederland als
nationale gemeenschap groot en sterk maken, om onze taak in de internationale gemeenschap beter te kunnen vervullen. Door het socialisme in eigen
volk tot werkelijkheid te maken, zouden zij tevens de beste dienst bewijzen
aan die grotere socialistische gemeenschap, die alle landen en volken omvatte en die het laatste ideaal bleef van hun werken en streven 61). Deze
nationale opvattingen vinden we terug in het Beginselprogramma van 1947
der partij, waarin (wellicht onbewust) zelfs de weg naar het volksnationale
werd geopend door de zinsneden: „De Partij beschouwt de Nederlandse natie
als een in de historie gegroeide eenheid met eigen karakter, taal en cultuur."
In het Beginselprogramma van 1959 werd deze nationale beschouwing weggelaten, hetgeen als een stap terug moet worden beschouwd, ook al was de
staatsnationale grondslag der partij duidelijk ondergrond van het gehele
vroegere program geweest.

Het socialisme in Nederland is niet alleen tot een volledige erkenning van
gekomen, maar is zelfs tot de drager van de staatsgedachte geworden Waar deze verbonden is met her nationaal besef werd
de volksgemeenschap

60)
61)
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Thomassen, Opening, p. 42.
Ruygers, Socialisme vroeger, p. 102/103.

het zelfs de drager van het staatsnationalisme 62). Ook in de Nederlandse
socialistische beweging was practisch bij uitsluiting plaats voor de staatsnationale gedachte 63). In de gehele socialistische beweging van de oprichring
tot op heden waren Vlaanderen en Groot-Nederland een grotendeels vergeten zaak. Wel had Troelstra in zijn Kerstre(le van 1920 Vandervelde
scherp aangevallen, om het optreden van deze Belgische socialistische minister
van justitie tegen anti-militaristen en Vlaamse nationalisten 64), maar het
bleef een uitzonderlijk feit. Even weinig algemeen was de groei van een daadwerkelijk streven in Dietse richting in de S.D.A.P., dat uiting vond in de
Vlaams-Noord-Nederlandse samenwerking in de Kenteringgroep 65). In het
jongsre programma van de Partii van de Arbeid ontbrak de volksnationale
visie volkomen. Het socialisme in Nederland werd van gematigd internationalistisch, gematigd-nationalistisch, op staatsnationale grondslag.

Niet alleen in Nederland, zoals uit een opmerking van Motz blijkt: ,Aer Nationalismus hat heute seine Hauptbastion in den sozial-demokratischen Parteien". Senator Motz, de president van de Liberale Wereldunie sprak deze woorden volgens de
Neue Zuricher Zeitung van 2 september 1957 op het Congres van de Liberate
62)

Wereldunie in Oxford.
63) Tekenend is, dat van der Goes van Naters aan de nationale problematiek in zijn
in 1930 verschenen boek: „Het staatsbeeld der sociaal-democratie" geen aandacht
besteedde, maar wel als citaat aan dit werk deed voorafgaan een uitspraak van M. des
Amorie van der Hoeven: „De Staat is een van de weinige dingen, waarvoor her de
moeite loont, op deze wereld te leven."
64) Troelstra, IV, pp. 269/270.
65) pompe, Nationaal, 9 15.
Banning, Dag van morgen, p. 109 pleitte voor burgerschapskunde ter scholing
van jeugdleiders, dat o.m. zou moeten omvatten het punt, wat het betekende, lid te
zijn van het Nederlandse Gemenebest, met zijn eigen geschiedenis, taal en volksaard,
ook de eigen samenstelling en gewestelijke eigenaardigheden; hierbij behoorde ook
gewezen te worden op de verwantschap met Vlaanderen en Zuid-Afrika.
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Hoofds:uk V

DE COMMUNISTISCHE

PARTIJEN

§1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
De nationale gedachte neemt in het marxistische systeem een oIidergeschikte
positie in 1). Dit acht de natie als geestelijke realiteit gedetermineerd door de
materiele produktiefactoren. Bovendien staat in het gemeenschapsleven de
klasse boven de natie; want de klassestrijd is de motor van de maatschappelijke ontwikkeling, welke de mensheid uiteindelijk naar de communistische
heilstaat zal voeren 2). De nationale gedachte staat trouwens in dienst van de
heersende klasse in een bepaalde periode, welke haar gebruikt als een ideologie, waarmee de over het proletariaat uitgeoefende macht wordt omsluierd.
Op lange termijn gezien voorzagen Marx en Engels het verdwijnen van de
afzonderlijke naties. Opvoeding en economische planning zouden een gelijkheid van levens- en kultureel niveau brengen, „nationalities would
disappear and all groups would be fused into one international and classless
society" 3). Behalve de grondleggers van het marxisme hebben vooral Lenin
en Stalin invloed uitgeoefend op de gedachtengang van het Nederlandse
communisme. Hun opvattingen werden beinvloed door de plaats, welke het
nationale vraagstuk innam in de Russische mddr-volkerenstaat. Lenin 4) toonle een scherp oog voor de nationalistische stromingen in hun betekenis voor
de Russische revolutie en de vooruitgang van het wereldcommunisme. Ook
voor hem waren nationale kwesties ondergeschikt aan de communistisclie

strijd. In 1913 kwam her Centrale Bolsjewistische Comit6 in Krakau bijeen
Vergleich mit
1) Lenin, Ueber, p. 55, „Es unterlag fur Marx keinem Zweifel, dass im
der „Arbeiterfrage" die nationale Frage von untergeordneter Bedeutung ist." Zie ook:
Lenin, Kritische, p. 19.
2) Bierens de Haan, Sociologie, 9 57.
3) Shaneen, The communist. 9 76. In

de jaren veertig schreef Marx reeds:,pie
nationalen Absonderungen und Gegensitze der Vulker verschwinden mehr und
mehr," „die Herrschaft des Proletariats wird sie noch mehr verschwinden machen."
(Stalin, Marxismus, p. 60).
4) Voor de hiernavolgende uiteenzettingen baseren wij ons op Shaneen, a.v., pp. 40/
72, op Lenins werk „Kritische Bemerigungen" en op Zamerjan, ,.Ueber die Werke".
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en sprak zich op voorstel van Lenin in een resolutie over het nationaliteitenvraagstuk uit voor het vrije gebruik van plaatselijke talen, de bescherming
van de rechten van de nationale minderheden, brede regionale autonomie en
volledig democratisch plaatselijk zelfbestuur. Het wees kultureel-nationale
autonomie als beginsel af. De nadruk werd erop gelegd, dat „the interests of
the working class require the unification of the workers of all nationalities in
a given state in common proletarian, political, trade, cooperative,
educational,
and other organisations." Het zelfbeschikkingsrecht had geen absolute gelding,
maar gold alleen voor de onderdrukte volkeren. In de resolutie werd gesproken van „the right of the nations oppressed by the Tsarist monarchy to
selfdetermination . . .", waarvoor men kon agiteren als de onderdrukkende
natie de burgerlijk-democratische revolutie nog niet had voltooid. Als de
socialistische revolutie echter op gang kwam, vielen de belangen van de
werkers van de tOt dan toe onderdrukte natie automatisch samen met die
van de werkers van de vroegere onderdrukkende natie. De eis tOt zelfbeschikking zou dan een reactionaire eis zijn. Een onvoorwaardelijk recht was
er niet: alleen de rechten van het proletariaat zijn onvoorwaardelijk. Elle
geval zou beoordeeld worden „from the point of view of the interests of
social development as a whole, and in the interests of the proletarian class
struggle for socialism. -." 5). Dir recht vormde dus een uitzondering op de
algemene regel, die centralisme was. Lenin was voorstander van zo groot
mogelijke staten en van assimilatie. De gecentraliseerde grote staat betekende
voor hem een „tremendous historical step forward from medieval disintegration- 6). Hij vond veel kleine staten ingaan tegen de brede en snelle ontwikkeling van produktieve krachten in het kapitalisme, dat grote en verenigde
gebieden vroeg. De assimilatie van de naties lag in zijn lijn. Fervent streefde
hij naar de assimilatie van de niet-Russische nationaliteiten in de Russische
natie 7). Toen Stalin zich in 1904 bezighield met de vraag: „Welke opvatting heeft de sociaal-democratie van het nationale vraagstuk" bleek ook
voor hem de zege van her Russische proletariaat het hoofddoel te zijn: „Fiir
den Sieg des Proletariats aber bedarf es der Vereinigung aller Arbeiter ohne
Unterschied der Nationalitiit". 8) De klassenstrijd was primair en alleen vanuit dat gezichtspunt velde hij een oordeel ten gunste van de burgerlijke gelijkheid, de vrijheid van taal en zelfbestuur voor de Russische
nationaliteiten,
erkende hij hun nationale kulturen, al sprak hij zich evenals zijn meester uit
tegen de kulturele autonomie en was hij eventueel voorstander van afschei5) Shaneen, The communist, pp. 74/75.
6) Idem, P. 77.
7) In „Kritische Bemerkungen" schreef hij: „Es bleibt jene welthistorische Tendenz
des Kapitalismus zur Niederreissung der nationalen Schranken, zur Verwischung der
nationalen Unterschiede, zur Assimilierung der Nationen, die mit jedem
Jahrzehnt
immer michtiger hervortritt und eine der gr6ssten Triebkr fte darstellt, die den
Kapitalismus in Sozialismus verwandeln". (Lenin, Kritische, p. 15).
8) Stalin, Marxismus, 8. Van dit werk werd veelvuldig gebruik gemaakt voor dit

overzicht.
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ding. De inhoud van het nationale vraagstuk in de sociaal-democratie was
deze: „Wie lassen sich die nationalen Schranken niederreissen, die zwischen
den Nationen errichtet worden sind, wie lasst sich die nationale Abgeschlossenheit aufheben, damit es mdglich wird, die Proletarier Russlands einander
muglichst nahezubringen und sie fester zusammenzuschliessen.- 9) Opmerkelijk is, dat hij in deze studie het bestaan van de nationale geest ontkent: „Die
Wissenschaft hat durch den Mund des dialektischen Materialismus schon
noch geben
lange nachgewiesen, dass es keinerlei 'nationalen Geist' gibt
kann".10) Toen Stalin eind 1912-begin 1913 zijn essai schreef, onder de
titel: „Marxisme en nationaal vraagstuk", geschiedde dat tegen de achter-

grond van de wassende golf van strijdbaar nationalisme in de grensstreken,

die de massa der werkers dreigde te overspoelen en waartegenover de sociaaldemocratie broederschap en eenheid van de proletariers van alle Russische
nationaliteiten moest stellen. Het belangrijkste stuk van deze verhandeling

betrof de definiering van de natie, want daaruit bleek, dat Stalin veel meer
begrip en gevoel voor nationale elementen had dan Lenin, al schijnt deze
hem wei tot her schrijven van deze studie te hebben aangemoedigd. Dat
blijkt uit zijn stelling, dat een natie de samenvatting van velerlei kenmerken
is: „Eine Nation ist eine historisch entstandene stabile Gemeinschaft von
Menschen, entstanden auf der Grundlage der Gemeinschaft der Sprache, des
Territoriums, des Wirtschaftslebens und der sich in der Gemeinschaft der
Kultur offenbarenden psychischen Wesensart- 11). In zijn rechtvaardiging van
het recht van nationale zelfbeschikking kwam naast de typisch marxistische
argumentatie, dat onderdrukking van de naties de aandacht van brede lagen
van de sociale vraagstukken afleidt en vestigt op vraagstukken, die bourgeoisie
en proletariaat gemeen hebben, de eerder nationale argumentatie voor, dat
beperking van de bewegingsvrijheid, her ontberen van het kiesrecht, de onderdrukkingsmaatregelen tegen de taal, het inkrimpen van het aantal scholen
en soortgelijke onderdrukkingsmaatregelen de arbeiders zeker niet minder,
zo niet meer raken dan de bourgeoisie, want zulk een toestand kan de vrije
ontwikkeling van de geestelijke krachten van het proletariaat der ondergeschikte naties maar remmen. Stalin oordeelde genuanceerder dan Lenin over
de onafwendbare assimilatie van naties. Uit zijn standpunt bleek ook hier
meer begrip en een reele benadering van het nationaal verschijnsel. In 1929
hield hij zich in: „Die nationale Frage und der Leninismus" opnieuw met
deze kwestie bezig. Hierin zei hij, dat het een fout zou zijn te geloven, dat
de opheffing van de nationale verschillen en het afsterven van de nationale
talen direa na de nederlaag van het wereldimperialisme met 66n slag, als
het ware door een simpel wetje van bovenaf, zou volgen. Een assimilatiepolitiek te voeren, zou strijdig zijn met de proletarische eisen. Bovendien

9) Stalin, a.v., p. 9.
10) Idem, P· 23.
11) Idem, p. 32.
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vertonen naties en nationale talen een buitengewone stabiliteit tegen de verdrukking in. Het zou fout zijn te denken, dat de eerste etappe van de periode
van de dictatuur van het proletariaat over geheel de wereld het begin zou
zijn van het uitsterven van de naties en de nationale talen, het begin van de
vorming van 66n enkele gemeenschappelijke taal. Integendeel, zal deze
eerste etappe, tijdens welke de nationale onderdrukking volledig gelikwideerd

zal worden, de etappe zijn van de ontwikkeling en de uitgroei van de vroegere onderdrukte naties en nationale talen, van de bevestiging van de gelijkheid in rechten der naties, van de likwidatie van het wederzijdse nationaal
wantrouwen, van de stichting en de versteviging van de internationale verbindingen tussen de naties. Het is eerst in de tweede etappe van de dictatuur
van het proletariaat over geheel de wereld, naarmate zich de 6ne wereldeconomie organiseert in de plaats van de wereldkapitalistische economie, dat
zich iets als een gemeenschappelijke taal vormt, want dan eerst voelen de
naties de noodzakelijkheid aan van een gemeenschappelijke internationale
taal, voor het gemak van hun relaties en hun economische, kulturele en politieke samenwerking. In deze etappe bestaan nationale talen en gemeenschap-

elkaar. Bij de volgende etappe, wanneer het wereldsocialisvoldoende versterkt is en het socialisme het leven
der
economie
tisch systeem
der volkeren beheerst, wanneer de naties zich in de praktijk overtuigd zullen
hebben van het voordeel van de gemeenschappelijke taal boven de nationale
talen, zullen de nationale verschillen en talen beginnen uit te sterven en
plaats maken voor een gemeenschappelijke wereldtaal voor allen 12). Op een

pelijke mal

naast

ander punt kwam het nationalisme nog sterker naar voren, toen Stalin niet
in tegenspraak tot Lenin, maar wel veel duidelijker en uitvoeriger als deze,
de Groot-Russische als de meest ontwikkelde natie, als de leidende natie in
het Russische Rijk aanwees en later, na de tweede wereldoorlog, zelfs als
de leidende natie in de gehele wereld. Von Nell-Breuning typeerde deze ontwikkeling aldus: „Die Marxistische Idee der Welteroberung vereinte sich
mit dem russischen Messianismus der Weltbegliickung, Moskau will das
'Dritte Rom' sein- 13). In de dertiger jaren kwam het grote Russische vaderland op de voorgrond en de visie op het Russische verleden als volkomen

zwart veranderde, want dit verleden moest schitteren en er moest meer aandacht worden besteed aan de roemrijke tsaren, grootvorsten en generaals.
Stalin besefte tenvolle, dat in dit nationalisme ongekende krachten schuil- wilde het de ideologische strijd en evengingen, welke het bolsjewisme
tueel de militaire strijd met succes voeren - niet kon missen: artikel 133
van de Grondwet van 1936 noemde de verdediging van het vaderland de
heilige plicht van iedere burger van de U.S.S.R. 14). In de tweede wereldoorlog bewees deze verandering haar dienst, want het psychologische moment
12) Idem, pp. 336/338.

Von Nell-Breuning, Heft V, kol. 302.
14) Grondwet 1936, p. 29.
13)
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van de verdediging van het Russische vaderland tegen buitenlandse aanvallers kwam op de voorgrond, het enige waarvoor de massa's nog te mobiliseren waren 15). Na de oorlog werd dit psychologische wapen nog eens gebruikt om de naar Hongarije gebrachte troepen tijdens de opstand in 1956
te bewegen de invalspoorten van het vaderland tegen de z.g. in Hongarije
binnengedrongen Amerikaanse imperialisten te verdedigen. Stolypin meent,
dat wanneer de spanning in de satellietstaten toeneemt en Rusland zelf volledig in het revolutieproces wordt meegezogen de communistische leiders

ongetwijfeld in een pseudopatriotisme hun redding zullen zoeken, in de hoop,
dat de Russische mensen nog eenmaal, zoals tijdens de tweede wereldoorlog,
aan de bewering geloof schenken, dat alleen het communistische bewind in
staat is de Russische aarde tegen buitenlandse aanslagen te verdedigen 16).
Het Sowjet-patriotisme kreeg vooral kracht naar binnen in verbinding met
de roeping, welke het Groot-Russische volk werd tOebedacht, de van nature
aangewezen leider te zijn van de kleinere volkeren op de weg naar de sodalistische eindbestemming 17). De leidende historicus Pankratova, lid van het
centraal comit6, verklaarde: „Das russische Volk und seine besten Vertreter
halfen und helfen alle Volkern der Sowjetunion bei der Entwicklung ihrer
Kultur, national der Form, sozialistisch dem Inhalt nach. Diese Rolle der
russischen Kultur in der Entwicklung der Kulturen alter Volker der Sowjetunion bestimmt den fuhrenden Einfluss des russischen Volkes innerhalb der
Union der Sozialistischen Sow jetrepubliken- 18). Deze roeping ten opzichte
van de binnen-staatse volkeren werd verbreed tOt de roeping van de SowjetUnie mondiaal leider op weg naar de communistische wereld te zijn. Daarmee hield voor de communisten de Sowjet-Unie op een grote mogendheid
onder andere te zijn. Zij bestond niet alleen actueel binnen de begrensde
ruimte van haar direae machtsgebied, zij bestond potentieel ook buiten
haar grenzen. Zij is overal in de wereldpolitiek aanwezig, waar communistische bewegingen op haar gericht zijn en door haar geleid worden 19).
Speciaal met betrekking tot de buitenlandse communistische partijen is van
belang, wat Douglas Hyde in zijn werk: „I believed" beschreef. Hij wees
erop, dat zij die getraind waren in het marxisme, als volgt redeneerden. Communisme is noodzakelijk en wenselijk boven alla De strijd voor het communisme strekt zich over de gehele wereld uit, die horizontaal wordt gescheiden door de twee tegengestelde klassen en niet vertikaal door verschillende rassen en naties. Door te strijden voor een communistisch Engeland
vecht ik voor een beter Engeland en voor de vernietiging van alles wat rot is
en decadent. In deze strijd heb ik de hulp van allen, die op hetzelfde wereldfront vechten tegen het kapitalisme. Mijn wens mijn land communistisch te
15) De Huszar, Introduction, 9 606.

16) Stolypin, Westliche Politik, pp. 4/5.
17) De Huszar, Introduction, p. 606.
18) Kolarz, Nationalititen, p. 511.
19) ScharP, Einde, pp. 171/172.
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maken, maakt mij daarom een internationalist. Maar in dit front staat een
gehele natie aan mijn kant, een grote staat, de Sowjet-Unie, waar een sterk
punt werd gevestigd, waarom alle toekomstige slagen zullen worden geleverd zonder hetwelk alle plaatselijke overwinningen falen. Met alle middelen moest derhalve, Rusland, het bastion van het communisme, worden verdedigd. De nederlaag van Rusland zou het einde van elke kans tOt wereld-

communisme voor generaties betekenen.
Het hoofdbeginsel van alle communistische acties is het proletarisch internationalisme, omdat het laatste doel dezer beweging internationaal is 20).
Stalin mocht dan de eigentijdse situatie van de nationaliteiten onder de dictatuur van het proletariaat schetsen als een kultuur, socialistisch naar inhoud
en nationaal naar vorm, zijn uiteindelijk doel was ook een kultuur, welke
zowel naar inhoud als vorm socialistisch is, ook al achtte hij deze eerst mogelijk, wanneer het proletariaat op de gehele wereld had gezegevierd. Ook
voor hem was de natie, het nationalisme slechts een tuSSenfase, omdat in de
ontwikkeling der nationaliteiten de mogelijkheid en voorwaarde ligt, dat de
nationale kulturen versmelten in een algemene en de talen versmelten in een
gemeenschappelijke wereldtaal. In de praktijk betekende het nationale niets,
ondanks alle fraaie toezeggingen en theorieen, want het telde alleen, als het
in het kader van de communistische tactiek paste. Alle grondwettelijke bepalingen tell spijt werden de volkeren binnen de Sowjet-Unie en binnen haar
machtsbereik steeds meer gelijkgeschakeld. Wanneer het niet mogelijk was
deze gelijkschakeling, die in feite binnen de Sowjet-Unie op russificering neerkwam en deze de-nationalisatie te bewerkstelligen door planmatige migratie,
volgden deportatie, verstrooiing en uitmoording der volkeren 21)
Het begrip nationaal-communisme, dat een afzonderlijke bespreking vergt,
heeft alleen betekenis in het communistische verband. Het was de reactie op
het feit, dat het Russische imperialisme zich na de tweede wereldoorlog niet
alleen aan de kapitalistische, maar even goed aan de communistische staten
vertoonde 22). Her ontwikkelde zich bij de botsing tussen Joegoslavie en
Rusland, toen Tito zijn eigen weg wenste te gaan en het marxisme aan de
eigen noden van zijn volk wilde aanpassen. Moskou ziet in dit nationaalcommunisme een dodelijk gevaar voor het wereldcommunisme en het proletarisch internationalisme 23). Karakteristiek voor het nationaal-communisme
is, dat het een antwoord inhoudt op een typisch-communistische situatie.
Alles wat in de Sowjet-Unie gebeurt, heeft niet alleen betrekking op het com20) In wezen is het communisme als ideologie internationaal, hoeveel betrekkelijke
waarde het ook aan het Groot-Russische en soortgelijke nationale streven kan toekennen. Djilas schreef: „De communisten zijn geen nationalisten; voor hen is het
aandringen op nationalisme alleen maar een vorm, precies als enige andere vorm,
waardoor zij hun macht kunnen vergroten. Voor dit doel kunnen zij zich van tijd
tot tijd voordoen als heftige chauvinisten." (Djilas, De Nieuwe Klasse, p. 90).
21) Idem, pp. 90/91.
22) Djilas, De Nieuwe Klasse, p. 154.
23) De Waarheid van 1 maart 1958.
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inunisme, maar tegelijkertijd ook op het imperialisme van de Grootrussische
Sowjet-staat, welk imperialisme niet afneemt 24), Djilas hield een ideologisch
pleidooi voor het nationaal-communisme in zijn werk: „De Nieuwe Klasse".
Geen enkele afzonderlijke vorm van het communisme, schreef hij, hoeveel
deze ook op andere vormen mag lijken, is iets anders dan nationaal-communisme. Om te kunnen voortbestaan moet het communisme wel nationaal
worden. De regeringsvorm en de eigendomsvorm, evenals de ideeen, verschillen weinig of in het geheel niet in de communistische staten. Dit kan ook
niet anders, omdat zij een gelijke aard hebben - het totale gezag. Als de
communisten echter willen winnen en willen blijven bestaan, moeten zij de
mate en de wijze van hun gezag geschikt maken voor de nationale voorwaarden 25)

§2. DE COMMUNISTISCHE PARTIJ IN NEDERLAND
De communistische partij in Nederland onderscheidt zich in doelstellingen en
methoden niet van de Russische, wier program en leiding zij volgc 26). De
24) Djilas, a.v., 9 154.
25) Djilas, a.v., 9 151.
In Russische emigrantenkring beschouwt men het nationaal-communisme minder als
een nieuwe ideologie, maar als een prijsgeven van belangrijke delen der bestaande
ideologie. Romanov schreef in „Der Russische Brief", dat het vraagstuk zelf groeide
uit de krisis van een van de belangrijkste communistische idees, die van het proletarisch internationalisme. De aanleiding tot deze krisis ligt in een fout in de idee zelf,
want bovennationale samenwerking is nier uitsluitend „ein Anliegen des Proletariats".

Ook gaat aan een BOVEN-nationale solidariteit een BINNEN-nationale vooraf en
niet de klassenstrijd. In de tweede wereldoorlog bleken de nationale belangen van
de volkeren aanmerkelijk belangrijker dan de klassenbelangen. Sedertdien bestaat
van de idee alleen nog maar het lege omhulsel. In weerwil daarvan poogde men het
communistische blok na de oorlog nieuw Op te bouwen. Maar de Hongaarse revolutie
heeft deze droom van het communistisch blok een bloedig einde bereid: „Der Zusammenbruch kam gesetzmassig, denn der Plan rechnete nicht mit den nationalen
Interessen. Sie wurden schon seit langem im sog. Nationalkommunismus michtig.
Der National-kommunismus ist keine eigenstiindige Idee, er ist nichts weiter als ein
taktischer Schachzug der Machthaber, mit dem sie die nationalen Gefuhle und Bestrebungen der versklavten V6lker ausnutzen, um sich physisch zu retten. Stalin hat
den Nationalkommunismus 1942 eingeleitet und damit vor dem Volke ideell kapitulieren miissen. Der Titoismus und auch der Gomulkismus sind keine Ideen, beides
sind nur Bezeichnungen eines taktischen Verhaltens unter Preisgabe wichtiger Teile
der Ideologie" (Romanov, Heutige Stand, pp. 11/12).
26) Reeds de voorgangster van de CP.N., de Communistische Partij Holland, had
als beginselprogram het program van de Communistische Internationale, zoals dit
aangenomen werd op het zesde wereldcongres te Moskou in september 1928 gehouden (Cornelissen, a.v., p. 48). Paul de Groot verklaarde zelf in De Waarheid: „Dat
de Sowjet-Unie machtig is, weet op het ogenblik iedereen. Doch voor communisten
is dit niet de enige bijzonderheid van de Sowjet-Unie. Zij waren ook solidair met de
Sowjet-Unie toen zij nog zwak was. Communisten strijden thans vooral voor de eenheid van het internationale communisme en voor de eenheid van het kamp der sodalistische landen. Zulk een eenheid is niet mogelijk zonder een centrum waar omheen
het wereldcommunisme zich eensgezind schaart. Communisten zijn van mening dat
de Sowjet-Unie dit centrum is, hetgeen voortvloeit uit de feitelijke ontwikkeling en
de behoeften van de strijd voor het socialisme en de vrede in de wereld en tegelijkertijd in ons eigen land". (De Waarheid van 7 juni 1958).
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communistische partij in Nederland stelt zich ten doel de socialisatie van de
voornaamste produktiemiddelen, om zodoende te komen tot een planmatige
verdeling der goederen, d.w.z. de voorwaarden te scheppen voor de omvorming van de kapitalistische maatschappij in een communistische, waarin een
ieder naar zijn vermogen werkt en naar zijn behoeften ontvangt. Als middel
daartoe streeft zij ernaar in samenwerking met de proletarische landen, partijen en sympatisanten in andere landen een dictatuur van het proletariaat
naar Russisch model in ons land in te voeren. Omdat het communistisch
ideaal van internationalisme slechts kan worden gebouwd „op de mines der
staten en naties" 27), en omdat de nationale belangen ondergeschikt zijn aan
het streven naar het wereldcommunisme kunnen de communisten niet anders
dan nog vijandiger staan tegenover de nationale gedachte dan de socialisten
in de aanvang. De vertikale solidariteit, welke wij volk en natie noemen,
wordt door hen niet gewaardeerd, ten hoogste gebruikt voor eigen internationalistische doeleinden. Daarbij proberen zij door de term natie te versluieren
deze kracht voor eigen doeleinden dienstbaar te maken. Dat is (le enige grond

voor de C.P.N., om in haar beginselverklaring de arbeidersklasse de beslissende factor in de natie te noemen, ja, met Marx en Lenin te zeggen, dat de
arbeidersklasse zelf tOt de natie wordt, waarvan zij de historische tradities
voortzet en het opwaartse streven belichaamt 28). Het is om redenen van
communistisch belang, dat het Nederlandse communisme zich tegen het
,„Nederlands imperialisme" keerde en opkwam voor de onafhankelijkheid
van de koloniale volkeren en dat het na de tWeede wereldoorlog partij trok
voor verschillende nationale bewegingen in de niet-communistische landen.
Van werkelijk begrip voor de nationale factor kan men moeilijk spreken,
zolang de de-nationalisaties binnen de Sowjetgrenzen kritiekloos worden aanvaard en zelfs toegejuicht. Daarom is er reden te tWijfelen aan wat de Beginselverklaring van de C.P.N. na de oorlog verkondigde. De Communistische
Partij van Nederland werd tegelijk nationaal en internationalistisch genoemd.
Zij was nationaal in die zin, dat zij naar haar zeggen onder alle omstandigheden de werkelijk Nederlandse belangen verdedigt, dat zij geenszins van
plan is in Nederland een of ander stelsel van een of ander land mechanisch
na te volgen en dat zij in Nederland de overwinning van het socialisme wil
verzekeren onder de eigen Nederlandse verhoudingen. Ze was internationa-

listisch in die zin, dat zij wenst te leren van de ervaringen der internationale
arbeidersbeweging, terwijl zij harerzijds de arbeidersbeweging van andere
landen in de gelegenheid wit stellen lering te trekken uit de ervaringen van
de strijd der Nederlandse arbeidersklasse 29). Daarin staat dlls, dat zij tegelijk
nationaal en internationalistisch is, waarbij wij erop wijzen, dat deze beide
termen niet equivalent zijn en met name de term „internationalistisch" ver27) Cornelissen, a.v., p. 94.
28) Parlement en Kiezer 1954/55, p. 90.

29) Idem, 9 92.
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der reikt dan de term „nationaal"; tegenover internationalistisch stelde men
niet nationalistisch. De C.P.N. zou nationaal zijn in die zin, dat zij onder alle
omstandigheden de werkelijke Nederlandse belangen verdedigr. In de praktijk blijkt totnogtoe echter, dat zij elke kleine afwijking van het door Moskou
uitgestippelde beleid corrigeert, zodat er geen redelijke zekerheid is, dat zij,
wanneer zij heer en meester is in ons land, opeens wet onafhankelijk zou
staan tegenover Moskou. De genoemde uitlatingen van Paul de Groot en de
ervaringen in de satellietlanden doen de beweringen van de C.PN. ten aanzien van dit punt ook zeer onwaarachtig schijnen. Ze loopt aan de leiband
van de Internationale, ondanks haar uitspraak: „De Communistische Partij
van Nederland bepaalt haar politiek in volle vrijheid en aanvaardt geen
enkele inmenging van buitenaf van welke ziide ook. Zij behoudt haar volledige zelfstandigheid tegenover de Nederlandse regering en tegenover alle
regeringen" 30). Belangrijker dan het nationale is het internationalisme. Het
internationalisme is een wezenlijk bestanddeel van de communistische politiek, in alle landen. De tendentieuze bewoordingen waarin het program werd
gesteld, verhullen de feitelijke bedoelingen, niettemin is ook hierin duidelijk
de internationaal-gelijkgestelde doeleinden, alsmede de leiding, welke van de
Sowjet-Unie wordt aanvaard. Doeleinde en praktijk maken de communistische
partij in Nederland tot een internationalistische groepering.
Van de aanvang af was de communistische beweging in Nederland internationalistisch geaard. Het voornaamste bezwaar, dat men in deze kringen tegen
de socialistische beweging en haar organen had, was dat de laatste niet internationaal genoeg waren georienteerd. Tengevolge van de Deventer splitsing
in februari 1909 kwamen de militante marxisten buiten de socialistische
partij, de S.D.A.P., te staan. Zij hadden zich rondom het blad „De Tribune"
venameld en staan bekend als de Tribunisten. Een voorlopige commissie,
waarvan Wijnkoop het voorzitterschap bekleedde, riep op zondag 14 maart
1909 in Amsterdam de vergadering bijeen, die tot stichting van een nieuwe
partij besloot. Het was de organisatie van de marxistische-revolutionairen
tegen de reformistische stroming; haar naam werd de S.D.P. De afstand tuSsen deze nieuwe partij en de S.D.A.P. groeide steeds: „En zoo gebeurde het
dat, terwijl de groote partij in 1914 resoluut den plicht ook van de socialistische arbeiders tot verdediging van het vaderland erkende, de mobilisatiecredieten goedkeurde en zich voorgoed op nationalen bodem plaatste, de
S.D.P. het andere uiterste standpunt innam, dat zij formuleerde in den eisch
van „demobilisatie" 31). In 1910 direct na haar ontstaan had zij mede om het
revolutionair standpunt tegenover dat der S.D.A.P. te markeren de nadruk
gelegd op de eis van een republikeinse regeringsvorm, die de S.D.A.P. nimmer op de voorgrond had geplaatst 32). Over haar standpunt inzake de oorlog,

30) Idem. P· 92.
31) Van Ravesteyn, Wording, p. 116.
32) Idem, p. 124.
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waarover wij spraken, zei De Leeuw: „Lenin zag in de Hollandse Marxisten
dus geestverwanten, en zijn gevoel van kameraadschap werd nog warmer,
toen de S.D.P. in het begin van de oorlog weerstand bood aan de overde grote sociaalstelpende nationalistische en chauvinistische stroming, die
kwam een einde
1918
In
33).
e"
meesleurd
Nederland
in
partij
che
democratis

partij. Het standpunt ingenomen, toen Zij zich liet
erkennen door het Internationaal Bureau en steeds linkser en radikaalmarxistisch werd, voerde tOt naamsverandering. De S.D.P. herdoopte zich in
Communistische Partij, waarmee zij officieel bevestigde, dat zij zich solidair
en Hn verkiaarde met de in Rusland heersende partij en de naam sociaaldemocraten voortaan overliet aan de sociaal-patriotten of sociaal-verraders, de

aan de eerste fase van de

Arbeiderspartij, zoals zij deze kwalificeerde 34). Zij bevond zich nu op de
afdeling
tussenweg naar de Communistische Internationale, waarvan zij een
zou worden, „van de nieuwe groote Ecclesia, die na 1918 de wereldpolitiek
voor een groot deel heeft bepaald", aldus van Ravesteyn 35). Het was nog
een tussenstadium, want de volledige onderschikking onder het bevel van
Moskou volgde eerst in 1925. Wat gebeurde namelijk? In 1923 geloofde
men in Tribunekringen niet zo hard in een komende revolutie in Duitsland,
waardoor men in een enigszins moeilijke en scheve positie ten opzichte van
Moskou geraakte, dat toen reeds zover gevorderd was, dat het van alle leden
der Derde Internationale dezelfde opvattingen eiste en geen afwijkende
meningen duldde, temeer, daar het ook in Nederland over spionnen en
satellieten beschikte, belast met een nauwkeurig tOeZicht op de uitingen der
Hollandse partijleiding. Op het Derde Congres der Internationale werd tOt
in de puntjes de gedragslijn voorgeschreven met Moskou als uiteindelijke
uitlegger van de ware leer. De Nederlandse partijleiding botste in dat jaar
met de Executieve der Communistische Internationale, en de invloed van
Moskou werd klaarblijkelijk. Moskou wilde, dat de keuze van afgevaardigden
in het Nederlandse parlement, voorzover zij communist waren, voortaan door
de regering te Moskou most plaats vinden en slechts een deel der Nederlandse partij verzette zich 36). Een historische periode was daarmee afgeeen onafhankelijke
sloten, de periode, waarin het mogelijk had geschenen,
naar
Nederlandse be„communistische", d.w.z. in Nederland gefundeerde en
hoeften geleide partij te stichten en langzaam groter te maken. De poging
onder, doordat Moskou haar niet duldde en voortaan nog slechts partijen

ging

33) De Leeuw, Socialisme, p. 242.
34) De Jong, Pot. Org., 9 389. Van Ravesteyn, a.v., p. 187.
35) Van Ravesteyn, a.v., p. 106.

36) Goudzwaard, a.v., p. 43: „We zien dus, dat het Ekki (Uitvoerend Comit6 der
Komintern-H.W.) van de Communistische Internationale over de landelijke communistische partijen heel wat te zeggen heeft. Het leidt en controleert de aaies der
comm. partijen en heft besluiten op, ook als ze op het wettige landelijke congre
met meerderheid van stemmen genomen zijn. En dat dit geen theorie is, heeft de geschiedenis der Communistische Partij Holland bewezen. Wij behoeven slechts te herinneren aan de jaren 1925-1930, die vol waren van strijd tussen de C.P.-de Visser
(de officifle sectie IIIe Internationale) en de C.P.-Wijnkoop."
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in alle landen wenste, die willoze werktuigen waren in handen van het
Kremlin 37). Vanaf dat ogenblik vormde de communistische een wereldpartij, waarvan de lokale partijen slechts regionale of lokale secties uitmaakten, die als een geheel door een centrale leiding werden gedirigeerd. Die
centrale leiding was de Russische communistische partij.
De splitsing van de communistische partij in 1925, toen Wijnkoop uit de
C.P.N. trok, heeft voor onze studie geen betekenis, want zij was een gevolg
van verschil van inzicht met betrekking tot de taak van de vakbeweging.
Men dacht, dat hij het radicale beginsel, dat de vakbeweging onder elke omstandigheid haar oorspronkelijke revolutionaire taak had te volvoeren, zou
hebben verlaten. Wijnkoop „zag later zijn vergissing in" en werd weer in zijn
functies hersteld 38).
Interessanter is, dat in de dertiger jaren aan het nationale iets meer aandacht
werd besteed. In overeenstemming met de ontwikkeling in de Sowjet-Unie
ten aanzien van het nationale motief, besloot het zevende wereldcongres van
de Comintern in 1935 tegenover het groeiend fascistisch en nationaal-socialistisch gevaar tot een verenigd optreden van alle „democratische" krachten,
waartoe het de communistische partij opdroeg te trachten in samenwerking
met andere partijen tot het stichten van Volksfronten te komen. Deze taCtische manoeuvre bracht voor de C.P.H., welke getrouw alle Cominternaanwijzingen trachtte op te volgen, enkele wijzigingen met zich mee. De
Jong F) noemde met name, dat zij in 1935 besloot zich voortaan Communistische Partij van Nederland te noemen, de Tribune wijzigde zijn naam in
april 1937 in Volksdagblad en het partijbestuur likwideerde ten behoeve
van dit streven de fracties in het N.V.V. en andere arbeidersvakorganisaties.
Sterk werd de nadruk gelegd op de democratie in de partij en haar politiek
en op de noodzaak een massapartij te worden. Zelfs het volksnationaal elementje mocht niet ontbreken: op 30 september 1936 verklaarde De Tribune
zich zelfs voor „volledige bevrediging van de Vlaamse nationale verlangens" 40). Dat dir alles louter tactiek was, bleek toen de C.P.N. met gekruiste armen de oorlog inging en eerst bereid was voor Nederland tegen
Duitsland te vechten, toen de Duitsers de Sowjet-Unie binnentrokken. Toen
Van Ravesteyn, a.v., pp. 238/239. Hierover ook De Jong, a.v., p. 394.
38) Ritter, Over Wijnkoop, pp. 19 e.v.
37)

8) De Jong, a.v.,p. 397.

40) Goudzwaard, a.v., p. 42: „Doch ook hier zij men nuchter en trekke niet te vlug
conclusies. Reeds v66r 1939 bevond de CP. zich op weg naar het nationale. In 1936
werd de naam der partij veranderd, niet meer Comm. Partij HOLLAND, doch
C.P. NEDERIAND, de krant heette Volksdagblad en niet langer Tribune. De verkiezingen van 1937 werden gevoerd onder de leuze: voor een vrij, onafhankelijk en
welvarend Nederland! De congreszaal was in 1936 gedecoreerd met meter groote
portretten van Erasmus, Rembrandt, Multatuli, van Gogh, enz. Een „democratische
weermacht" werd geeischt en er wordt over Nederlanders gesproken (Nederlandsche
arbeiders wel te verstaan) die „huis en hof liefhebben". Men zie ook de nationale
omwending dus niet als een zegenrijk gevolg van den oorlog. Volksfront en Eenheidsfront speelden reeds v66r 1939 een groote rol in dezen".
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begon hun oorlog eerst. Goudzwaard onderscheidde in de houding der C.P.
de tijd tOt 22 juni 1941, toen Hitler de Sowjet-Unie binnentrok dn de tijd
vanaf 22 juni 1941. Tot 10 mei 1940 beschouwden de communisten de
oorlog als een imperialistische, een strijd van de uitbuiters der verschillende
landen en volgden zij trouw de Moskouse richtlijnen. De inval in Nederland
door de Duitsers ontlokte hun geen woord van protest en Engeland en Frankrijk kregen a1166n de schuld voor de oorlog, terwijl Nederland zijn neutraliteit niet bewaard zou hebben. Van verzet tegen de Duitsers was geen sprake,
bij de communisten heerste een volstrekte neutraliteit. Deze schrijver geeft
voor deze neutraliteit, die in feite door her passief maken van de aan haar
gehoorzame arbeiders de CP.N. tot de partij van de binnengedrongen vijand

maakte, deze verklaring: „De Sowjet-Unie had een Nicht-Angriffs-Pakt gesloten met de Hitlerregeering. Op 29 November 1939 verklaarde Stalin in

een interview aan het Persagentschap Tass: „Het is Duitsland niet, dat
Frankrijk en Engeland heeft aangevallen, maar Frankrijk en Engeland hebben Duitsland aangevallen. Zij zijn verantwoordelijk voor den huidigen oorlog." (Pravda 30 Nov. 1939). De Sowjet-Unie bleef neutraal. En de CP.N.
had immers geen nationale belangen te dienen, doch slechts de belangen van
de Sowjet-Unie, het vaderland van de „proletariers". Hun houding wijzigde
zich ogenblikkelijk toen op 22 juni 1941 de oorlog tussen Duitsland en de
Sowjet-Unie uitbrak: naar de opvatting der communisten veranderde de
oorlog van karakter op het ogenblik, dat de Duitse troepen de Sowjet-Unie
binnentrokken. Van imperialistische oorlog werd hij toen een vrijheidsoorlog.
Voordien dacht geen communist er aan, voorzover hij de partijleiding volgde
en de natuur hem niet ging boven de leer, in dit conflict te zien een strijd
op leven en dood te voeren voor de vrijheid van Nederland, Vrijheidsoorlog
werd het eerst toen het „vaderland der arbeiders-, het „land van het socialisme" werd aangevallen en verdedigd moest worden 41). In augustus 1941
schreef De Waarheid: „Tor 22 Juni was de oorlog een imperialistische oorlog
tussen Duitsland en Engeland. Doch op 22 Juni is dit met 66n slag veranderd. De aanval van Nazi-Duitsland op de Sow jet-Unie opende de strijd op
leven en dood voor de verplettering van het Duitse fascisme, overal waar het
zich heeft genesteld. Deze oorlog is een vrijheidsoorlog." De communisten
die in het illegaal verzet zijn gevallen, sneuvelden niet voor de bevrijding
van Nederland, doch gaven hun leven, bewust of onbewust, voor de zaak
der Sowjet-Unie. Niet het nationale, Nederlandse belang woog voor hen
zwaar, doch het internationaal, communistisch belang. Hun strijd was niet
nationaal-Nederlands, maar internationaal-communistisch 42).
Toch waren er in de communistische partij bepaalde gedachten binnenge- onder de druk van de bezetter en het leed, dat ons volk werd aanslopen
gedaan, alsmede als resultante van de strijd in de ondergrondse tegen dezelfde
41) Goudzwaard, a.v., pp. 12/13.
42) Idem, pp. 15/16.
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vijand met andere Nederlanders - die een hogere waardering van Nederland inhielden en iets meer afstand tegenover Moskou betekenden. Waren er
daarom in 1945 hier en daar in communistische kring plannen om de C.P.N.
op te heffen ten gunste van een nationale socialistische beweging 43) Het
kwam eerst tot een openlijk conflict en een scheuring binnen de partij in
1958. De groep-Wagenaar werd mede een „nationale afwijking" ten laste
gelegd, want hij zou het proletarisch internationalisme hebben verzwakt met
zijn reformistische koers 44). Een tegenstander van deze groep schreef hierover: „De inzet van de interne partijstrijd was, of onze partij een leninistische
parri j zou zijn of niet, of zij gebaseerd zou zijn op her Marxisme-Leninisme
en verbonden zou zijn met de internationale communistische beweging, of
zich zou aanpassen bij de burgerlijke reactie... Het is een soort nageboorte
„
„45.
van het „nationaal-communisme . . . ) . De rechtstreekse aanleiding, en
niet meer, tot dit conflict was de vraag, welke vakbewegingspolitiek gevolgd
moest worden. Uiteindelijk kwam een tweede communistische partij tOt
stand, die geen levensvatbaarheid vertoont.
De slotsom kan zijn: het communisme, zoals het zich uit in de Nederlandse
communistische partijen, is niet alleen internationalistisch ingesteld in doelstelling en praktijk, bovendien anti-Nederlands en anti-nationaal. Het gaat
daar trots op. De Waarheid schreef: „de jonge generatie tOOnt begrip voor
het internationalisme, zoals dit in tientallen jaren van strijd gegrift is in de
hoofden en harten van de oudere kameraden in de Nederlandse arbeidersbeweging'• 46). Zij gaf een expos6 van haar anti-nationale houding: in 1914
wilde zij Indie reeds losscheuren van Holland, in 1926 steunde zij de opstanden in Indie, in 1933 werd de muiterij op „De Zeven Provincien" als
een heldendaad vereerd, in september 1946 organiseerde zij een 24-uursstaking om de „gerechtvaardigcle eisen van het Indonesische volk" te ondersteunen. Thans staat zij vooraan in de strijd om Indonesie Nieuw-Guinea te
verschaffen. Voor de rest heeft zij slechts Sowjet-Russische belangen gediend.
Zij is geen nationale partij. Zij is zelfs geen internationalistische partij van
Nederlandse bodem; zij is a1166n een lokale sectie van het Moskous wereldcommunisme, een filiaal van Moskou 47) I
43) De Volkskrant van 17 november 1958 maakte hier melding van.
44) Volgens De Waarheid van 13 februari 1958. Paul de Groot verklaarde op de
P.B.-zitting van de C.P.N. op 2 en 3 april gehouden (volgens De Waarheid van
9 april 1958), dat de partij jarenlang was opgetreden als uitsluitend de partij van het
verzet met een verzetsleider als lijstaanvoerder. Hieraan moest een einde komen.
45) Harry Verhey in een aanval op de groep-Wagenaar (De Waarheid van 5 april
1958).

46) De Waarheid van 20 december 1957.

47) Goudzwaard, a.v., p. 58.
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Hoofdstuk VI

HET LIBERALISME

§1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Het gebrek aan systematische studies maakt het bezwaarlijk een beeld te ontwerpen van d6 liberale opvattingen over het nationale element. Dir treft
temeer, daar het liberalisme wel een mondiaal verschijnsel is, maar in Nederland een z6 eigen karakter heeft gekregen, dat de invloed van het algemene
liberalisme op het nationale denken der Nederlandse liberalen onmeetbaar
blijkt. Alhoewel wij ons in deze studie beperken tot het politieke liberalisme,
vergemaldcelijkt dit ons onderzoek niet. Het voorhanden materiaal is beperkt
van omvang, opzet en diepte en gmt praktisch niet in op de nationale vraagstukken.
Onder liberalisme verstond Oud: het streven, dat erop gericht is, dat zoveel
mogelijk in onze maatschappij de voorwaarden worden geschapen, waardoor
de mens zich zo vrij mogelijk zal kunnen ontplooien 1). Drie kenmerken
beheersen deze stroming: individualisme 2), vrijheidszin en nationalisme 3).
Het zijn de eerste twee kenmerken, die in het nationale kader zo'n grote rol
hebben gespeeld. Het individualisme overgebracht op de volkeren, met de
vrijheidsdrang als motor, deed het nationalisme ontwaken en gaf het kulturele en politieke kracht De eigenaard kreeg gelegenheid zich te ontplooien
en ontvouwde zich vooral in de eigen mal. De zelfstandigheidsdrang der volkeren werd aangewakkerd door de overtuiging, dat de natie evengoed autonoom en zichzelf meester was als de zelfstandige mens 4). Het liberalisme beklemtoonde de nationale gedachte en zag de staten nawt elkander geplaatst 5).
Toch kan men niet stellen, dat het een anti-internationaal karakter droeg,
1) Oud, Enige aspecten, p. 2.

2) Hallowell, The decline p. 1, zag in het liberalisme „the political expression of an
individualistic Weltanschauung".
3) Cort van der Linden meende, dat naar liberate beginselen de rede oppermachtig
heerste en dat de liberate partij „in haar wezen, ofschoon niet altijd in de praaijk
een tak van den breeden stroom van het rationalisme" was (Lib., p. 4).
4) Van Poll, Handboek, p. 169.
5) Cornelissen, a.v., p. 87.
91

want het meende, dat wanneer de rivaliteit tijdens de verwezenlijking van de
natuurlijke eis van elke natie een eigen staat te bezitten eenmaal overwonnen
was, de naties vreedzaam zouden samenleven, door ruil van economische en
kultuurgoederen elkaar aanvullen en elk tOt hoogste ontwikkeling harer beste

krachten komen 6). Er lag in het liberalisme ook een anti-nationaal element
opgesloten. Omdat de enkele mens en het verstand zo sterk belicht werden,
zag men de gemeenschap niet als een natuurlijk organisme, maar als een
maaksel, dat diende voor het nut der enkelingen. De natie was niet meer dan
een toevallige, door het individu gewilde band. Men kwam er tOe de natie
als een wilsnatie te beschouwen en traditie en geschiedenis te veronachtzamen.
Men achtte de individuele mens rechtstreeks verbonden aan de mensheid 7)
en miskende de tussengeledingen: „Principieel kent het Liberalisme alleen
individuen, geen groepeeringen in de maatschappij- 8). Waar in het liberalisme van natie werd gesproken, trad de staat als object van solidariteit op. Wel
gaf het na-revolutionaire liberalisme in de negentiende eeuw oorspronkelijk
aan de natie in waarde en oorsprong de voorrang boven de staat, die het

alleen als resultaat van een verdrag en als beveiligingsorgaan zag, maar al
spoedig zag her in de natie als zelfstandig organisme de kiem van de nationale staat. De Ruggiero tekende deze ontwikkeling met de woorden: „Wir
beobachten in den wichtigsten nationalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts,
zuerst in Deutschland und in Italien, wie sich die Nation zunkichst als kulturelle Einheit erhebt und der politischen Einheit sogar noch gleichgultig
gegeniibersteht (so bei der deutschen Nation); in dem Grade aber, wie ihre
Organisation vorwUrtsschreitet, zielt sie auf ihre notwendige Ergiinzung und
des Staates ihre Bestatigung." 9) De oorspronkelijke verhouding van staat en natie werd zelfs omgekeerd. Terwijl vroeger de natie de
staat de richting af, bepaalde deze tenslotte de natie en legde de nationale
kracht ten grondslag aan de expansie van de staat 10)
In de praktijk heeft her liberalisme, waar de burgerij de greep op de staat
kreeg, vaak een sterk staatsnationaal karakter gekregen, zelfs dusdanig, dat
het terwille van de centrale staatseenheid de nationale minderheden onderdrukte. Deze burgerij beschouwde zich als de natie en trachtte de passies, die

findet in der Form

6) Daarom kon De Ruggiero schrijven: „Trotz allem, was in dieser Auffassung an
Utopistischem enthalten ist, kan man nicht abstreiten, dass sich im 19. Jahrhundert
ein lebendiger Geist internationaler Gesellschaftlichkeit entwickek hat: die Beziehungen unter den Valkern sind lebhafter und fruchtbarer geworden und die Kulturguter sind zum Gegenstand wechselseitigen Austausches geworden; die geistige Ori.

ginalitat jeder Nation hat in der neuen Vulkergesellschaft ihre individuellste Bedeutung und zu gleicher Zeit den Ausdruck ihres ·allgemein menschlichen Wertes gefunden". (Liberalismus, p. 399).
7) Verviers, Waar gaan, p. 248.
8) Cornelissen, a.v., 9 25.
9) De Ruggiero, a.v., p. 396.
10) De Ruggiero, a.v., pp. 400/401. Ook al stelde deze auteur de liberalen hiervoor
niet aansprakelijk, zij hadden deze ontwikkeling ook niet tegengehouden.
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tegen haar of de staat loskwamen, in de kiem te smoren of onder een nationaal etiket te neutraliseren 11). In het liberalisme vinden we nationale en antinationale tendenties terug, alsmede een sterke, alhoewel niet uitsluitende,
staarse visie.

§2. HET NEDERLANDSE LIBERALISME

In studies over het Nederlandse liberalisme werd weinig aandacht aan de
nationale problematiek besteed. Het was een punt, dat nier sterk op de voorgrond is getreden, al mag het niec worden verwaarloosd, daar de volkseenheid een steeds weerkerend programpunt der liberalen was 12). Het lijkt erop,
alsof het liberale denken in ons land bij gebrek aan een concreet nationaal
strijdpunt minder gelegenheid had zich met het nationale bezig te houden.
Toch had de hoofdfiguur van het politieke liberalisme in ons land, Thorbecke 13), die naar werd getuigd het liberalisme in zijn meest zuivere vorm
vertegenwoordigde 14), een nauw-omschreven nationale overtuiging. Het was
hem vooral te doen om de eenheid naar binnen van het vaderland, welke in
het verleden niet volkomen bereikt was, en waaraan hij zich in bestuur en
wetgeving ten volle gaf. Daarom nam hij ook stelling tegen het geven van
een te smalle basis aan de natie, teen hij uitriep, dat het tijd was, op politiek
ten:ein voor het denkbeeld van een protestantse natie het besef ener Nederlandse natie in de plaats te stellen 15)o Alhoewel zijn werk speciaal in betrekking stond tot de staat, kunnen wij hem geen staatsnationalist noemen, want
daarvoor had hij teveel oog voor het volksnationale. Hij zag Nederland en
Belgie steeds als het geheel van zijn vaderland en beschouwde voor de toe-

11) Leemans, Pol. Soc, p. 189.
12) Van de Mandele, Lib., p. 195.
13) In een srudie van Scholl over het Nederlandse liberalisme werden van Hogendorp, Thorbecke en van Houten aangewezen als de voormannen. Bij hen domineerde
volstrekt resp. het economische, het politieke en het wijsgerige aspect (Scholl, Her
liberalisme, pp. XII en 120), zodat in het kader van de onderhavige studie alleen aan
de tweede aandacht behoefde te worden besteed.
14) Fahrenfort, Lib., p. 37.

15) Boersema, Thorbecke, p. 255. Later zou Hans tot een versmalling van het liberaal

natiebesef komen, toen hil de stelling onderschreef, dat Nederland een protestantse
natie was. Dit vond zijn oorzaak hierin, dat deze auteur een nauw verband onderkende tussen liberalisme en modernisme, vrijzinnig-protestantisme (Hans, Lib. en
Prot., pp. 30 e.v.). Deze schreef ook: „Trouwens, onze nationate tradities zijn Protestantsch. Wanneer men zegt, dat Nederland een Protestantsch land is, protesteeren

de Katholieken zeer luide en toch is er veel voor die selling te zeggen, zij her dan
ook numeriek iets minder dan idefel: de vrijheden en tradities van onze staatkunde
en van onze samenleving zijn naar wezen en beginsel Protestantsch en niet Katho-

liek". (Hans, idem, p. 23). In dezelfde geest Orton, Lib. trad., PA 2/3: „Liberalism
therefore, with Aristotle for its godfather, stands firm rooted in the Christian ethos;
the only one that takes the human being in all his concrete imperfection, and with
everlasting forbearance seeks to make the best of him. It is significant that Liberalism
and Christianity (of which it is political application) in modern times went down
together; and now are coming up together."
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komst de verbondenheid van Nederland en Belgie van het hoogste belang.
Wel noemde hij daarbij het kultuur- en het taalmoment niet dikwijls, „het
is echter sous-entendue" 16). Op dit voorbeeld werd door de latere liberalen
niet voortgebouwd. Het politieke liberalisme in ons land vertoonde door de
jaren heen trouwens een zo grote verdeeldheid en zoveel afsplitsingen, dat
van der Mandele vaststelde, „dat eenheid bij de liberalen eigenlijk nooit heeft
geheerscht" 17), al deed zich in al deze groepen wel de zuiging van het oorspronkelijke vrijheidsbeginsel gelden 18). Deze verdeeldheid had echter niet
direct iets te maken met nationale opvattingen en lag in de sociale en economische sfeer en in verschil van visie op de democratic 19).
In 1840 was rondom de figuur van Thorbecke in de Tweede Kamer een
tegenstelling ontstaan van politieke aard, welke in december 1844 tOt Uitdrukking kwam, toen deze en acht andere kamerleden het vermaarde voorstel van de negen mannen indienden, de eerste parlementair georganiseerde
actie van het Nederlandse liberalisme 20). In dat jaar liet Cornelissen de liberale partij geboren worden. Tot 1885 was er eohter alleen sprake van een
aanzet tot partijformatie 21). De tegenstelling tussen behoudenden en radicalen ontwikkelde zich en leidde rot verslapping van de partijband, reden
waarom een poging werd gedaan de verschillende groepen samen te brengen
in 66n politiek verband: de Liberale Unie. Daarmee begon het liberalisme als
moderne politieke partij. Maar de eenheid was schijn. Er kwam rumoer binnenskamers en de Unie omvatte bovendien niet alle liberalen in den lande.
Toen het bestuur trachtte tot meer positieve uitspraken te komen, verlieten
eerst de behoudend en later de radicaal gezinden de Unie: ,An zoo splitsten
geleidezich de liberalen - de in 1885 gestichte Liberale Unie ten spijt
lijk in drie groepen: vrij-liberalen, unie-liberalen en radicalen" 22), een ver-

deling van de liberalen in een behoudende, een centrum- en een vooruitstrevende vleugel. In de praktijk bleken deze liberale partijen in overeenstemming met het dubbelzinnige in her liberale gedachtengoed naar de nationale of naar de internationale zijde over te hellen, en wel in de periode tot
aan de tweede wereldoorlog, de Vrijheidsbond meer naar de nationale en de
Vrijzinnig-Democratische Bond en de Radicale Bond 23) meer naar de internationale.
De Vaibeidsbond legde nogal sterk de nadruk op zijn nationaal karakter en
achtte het door hem beleden beginsel van de waarde der individuele persoon16) Boersema, a.v., p. 277.
17) v. d. Mandele, a.v., p. 143.
18) Cornelissen, a.v., p. 22.

19) Zie b.v. Ter Spill, de Vrij-Liberale Partij. Van Praag, De Radicalen, pp. 23 en 44,
toonde aan, dat ook in deze partij bij de oprichting geen nationale beweegredenen

een rol speelden.
20) Cornelissen, a.v., p. 21.

21) v. d. Mandele, a.v., PA 144/145.

22) Steenhoff, a.v., p. 32.

23) V.D.B.-Gedenkboek, 9 9.
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lijkheid in oorsprong en strekking zuiver nationaal. Dat bleek uit zijn uitspraak: ,Als geestelijke strooming in nauw contact blijvende met het cultureele leven van onzen tijd, zal het liberalisme, ook in zijn tegenwoordigen
politieken verschijningsvorm, de Liberate Staatspartij „De Vrijheidsbond",
steeds grooter invloed op het gedachtenleven van ons volk verkrijgen. De
Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond" acht dit door haar beleden beginsel
in oorsprong en strekking zuiver nationaal. In oorsprong: immers het wortelt
in ons verleden en is reeds in onze geheel in liberalen geest opgebouwde
staatsinrichting tot uitdrukking gebracht. In strekking: want het plaatst de
gedachte der volkseenheid boven alle godsdienstige of sociale tegenstellingen.
Haar ondogmatisch karakter doet haar, met behoud van het haar kenmerkend
beginsel, onbevooroordeeld staan tegenover de geestelijke, zedelijke, economische, sociale en politieke vraagstukken van onzen tijd." Zo eenzijdig werd
het nationale beklemtoond, meende Cornelissen, dat warme sympathie voor
het internationale niet gekoesterd kon worden. De staten stonden naast elkaar
en het onorganisch individualisme werd tegenover het internationale tot
nationaal egoisme. Hi j haalde met instemming een uitspraak van Struycken
aan: „In dit alles was zeker niet de openbaring eener positieve internationalistisohe gedachte, doch alleen van nationale zelfzucht ..." 24)
De in 1901 ontstane radicale, vooruitstrevende afsplitsingspartij, de Vrijzinnig-Democratiscbe Bond, stond meer open voor de internationale gedachte.
Hij was niet eenzijdig in die zin, dat hij enkel nationalistisch was ingesteld:
hii was nationaal en internationaal gericht, maar er was geen innerlijk evenwicht tussen beide, dat behoedt voor extremisme naar den kant 25). Het programma wilde onverwijlde afschaffing van al datgene, dat bestemd was voor
oorlogsactie tegenover een vreemde staatsmacht, onafhankelijk van hetgeen
internationaal gelijktijdig bereikbaar was 26). Dat wil zeggen, dat zij land,
kultuur en mal offeren wilden, zodra Nederland door een vreemde natie zou
worden ingelijfd 27).

Het internationalisme werd in liberale kring in de dertiger jaren zwakker,
omdat ook daar een begin optrad van een nationale bewustwording, welke
tijdens de oorlog sterker impulsen kreeg. Ook werd na de laatste oorlog het
.neer internationaal gerichte deel van de Vrijzinnig-Democratische Bond afgestoten naar de Pat,tij van de Arbeid, terwijl de meer nationaal-gerichten
overwegend in de Partij van de Vrijheid, later de Volkspartij voor Vr#beid
en Democratie een plaats vonden, waardoor de na-oorlogse liberale partij
een tussenpositie innam tussen de vroegere Vrijheidsbond en de V.D.B. De
24) Cornelissen, pA 86-88.
25) In her V.D.B.-Gedenkboek vond W. de Cock Buning trouwens, dat de vrijzinnigdemocraat, hij mocht niet volmaakt ziin, boven anderen toch dit om. voor had, dat
hij vrijzinnig was, d.w.z. dat zijn oordeel niet werd verduisterd o.a. door nationalisme
(V.D.B.-Gedenkboek, p. 182).
26) Cornelissen, a.v., p. 89.
plate, Politiek en maatschappij ,

27)

pp. 9/10.
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na-oorlogse liberale partij is staatsnationaal ingesteld, hetgeen uit het op
24 januari 1948 vastgestelde partijprogramma bleek 28), Daarin noemde zij de
constitutioneel-parlementaire monarchie onder het nationaal Koningshuis van
Oranje de meest hechte waarborg voor de vrijheid des volks. In de rijksverhouding streefde zij met kracht naar een hervorming van het koninkrijk tot
een gemeenschap van gelijkwaardige delen, verenigd door de band van de
Kroon, eigen meester bij de regeling van hun inwendige aangelegenheden en

in alles, wat hun gemeenschappelijke belangen raakt.
Zij achtte het voortbestaan van de kulturele en economische banden tussen
als eenheid optredend

Nederland en de andere samenstellende delen, met erkenning van verkregen
rechten en waarborgen voor de tOekomst, in het belang van alle volkeren
van het Rijk. Op het stuk van het buitenlands beleid verlangde zij medewerking aan iedere poging tot versteviging van de internationale rechtsorde.
Er is geen reden haar anti-internationaal te noemen. De tendens naar een
evenwicht van nationaal en internationaal moment is sterk. Dit bemerken wij
ook in de Liberate Wereldunie, welke in een resolutie van september 1952
deze synthese naar voren deed komen en impliciet het volksnationale standpunt bijtrad, toen zij de volgende verklaring uitgaf over het nationalisme:
„The Fifth Congress of the Liberal International, meeting at Strasbourg,
aware that two antagonistic trends are predominant among the forces that
shape modern events: tOWards world union, and tOWards nationalism; PROCLAIAiS that nations are repositories of spiritual, moral and cultural traditions and values, and that they play an essential part in the integration of
the individual into universal culture; POINTS OUT that a vigorous national
spirit is one of the strongest forces behind the heroic resistance which so many
oppressed nations are opposing to the tyranny of the Communist regimes, as
well as in the awagening of tile peoples of Asia and Africa; DRA 1FS nevertheless, attention to the danger that such a national spirit may be perverted
into a rabid chauvinism leading to international hatreds, racial oppression,
genocede and war; INSISTS that economic nationalism tends to break the
material solidarity of men and nations by autarky and state socialism, which,
in their turn, lead to international dissension; AND AFFIRMS that these
dangers, to which the sound national spirit of men is exposed, can be overcome only by harmonising and balancing, in the spirit of Liberalism, the
rights and duties of men, nations and mankind" 29).
28) Beginselprogramma van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Uitgave
1948.

29) Kramer, Pol. Part., 9 186.
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Hoofdstuk VII

DE FASCISTISCHE PARTIJEN

§1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

De voornaamste kenmerken van de leer van het fascisme, dat door Mussolini
in Italic gestalte kreeg, waren: een sterk nationaal besef 1), het streven naar een
gecentraliseerde gezagsstaat en een straf-hierarchische opbouw van de maatschappij, culminerend in de dictatoriale beslissingsmacht van de Duce, de
poging tot uitbouw van de nationale en sociale gedachte in de corporatieve
staat, alsmede het st:reven naar de vestiging van een groot Middellandse Zeeimperium onder Italiaanse leiding. Daarmede onderscheidde het zich van het
nazisme, zodat een afzonderlijke behandeling van het fascisme gewenst Week.
Ook in Nederland bestond tegenstelling tussen beide richtingen, met name op
nationaal gebied. Verviers, die geldt als de pionier van het Nederlandse
fascisme, achtte de biologische factor in de vorming van de Europese staten
en volken slechts secundair en meende, dat vooral kulturele elementen de
Europese nationaliteiten bepalen 2). De fascistische groepering Zwart Front

stelde tegenover her beginsel van het bloed nadrukkelijk het geestelijk natiebeginsel 3). Ook in de praktijk waren er verschilpunten genoeg, b.v. ten aanzien van de Joden, Groot-Nederland, buitenlandse politiek en Duitsland 4).
De nationale beginselen van het Italiaanse fascisme treffen wij reeds aan in
de geschriften van de nationalisten, die v66r de eerste wereldoorlog in Italie
de volksgeest zochten te winnen en het fundament legden voor de ontwikkeling van het fascisme, want wat zij predikten, streefden de fascisten in de
praktijk na. Her voornaamste beginsel van dit nationalisme was negatief de
bestrijding van het individualisme en positief de bevordering van de nationale
eenheid als in de realiteit grootst mogelijke gemeenschap. Het erkende een
1) Tingsten, De nationale dictaturen, pp. 7/8.,Ket fascisme is nationaal voor zover
het de nationale samenhorigheid boven alles stelt; het doel is, de staat te beveiligen
en sterk te maken tegenover andere staten."
2) Verviers, Fascisme, p. 252.
3)

Zwart Front van 4 juli 1935.

9 Reeds op 5 september 1935 schreef Zwart Front, dat „het Duitse karakter van de
N.S.B. zo gemakkelijk is aan te tonen."
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macht, welke boven de enkelingen uitging als de associerende en gemeenschapvormende macht en ontkende de individualistische stelling als zou een
natie een som van enkelingen zijn. De natie was in zijn visie een colleaieve
eenheid als zodanig, een hogere eenheid, een gemeenschap te midden van
andere. Een natie was geboren, gelijk het woord natie ook uitdrukte. Een
natie had een geheel eigen karakter, wijl zij geboren werd onder geheel
eigenaardige omstandighe(len van geografische, klimatologische, ethnologische, politieke en kulturele natuur 5).
Het fascisme was nationalistisch 6). Het predikte zelfs de religie van het
vaderland. Het wilde de delen van 66n en heeelfde volk tot 66n natie
smeden. Tegenover het liberalisme, dat de mensheid een somma van individuen noemde en her rode internationalisme (socialisme en communisme), dat
een internationaal verbond van enkele klassen nastreefde ten koste van de
natie stelde het 't ideaal van een natie, sterk door haar gemeenschappelijke
en eendrachtige arbeid 7). Zijn natie-beginsel was geestelijk-voluntaristisch
en niet biologisch 8). Kulturele factoren als geloof, taal, zeden, geschiedenis

e.d. beschouwde her als volksvormende elementen, welke in de Wil tOt de
staat werden samengebundeld 9).
Naar de opvatting van Mussolini berustte het begrip volk niet op kwantitatieve, maar op kwalitatieve gronden: „het volk betekent de machtigste idee,
zijnde de meest zedelijke, de meest coherente, de meest ware die in het volk
belichaamd wordt als bewustzijn en wil. Het volk omvat al diegenen die door
de natuur of de geschiedenis ethnisch een natie vormeir, dezelfde ontwikkeling volgen, dezelfde geestelijke vorming bezitten, een enkel geweten en een
enkele wit hebben. Het gaat hier niet om een ras noch om een bepaalde
streek maar om een groepering die zich historisch voortzer; het gaar hier om
Severijn, Fascisme, 9 183.
Hylkema, Fascisme, p. 20 schreef: „De fascistische levenshouding is v66r alles
liefde. Liefde tot volk en land."
7) H. de Vries van Heekelingen, Fasdsme, p. 62.
8) Zwart Front van 4 juli 1935 schreef: .,Tegenover het geestelijk natiebeginsel van
het fascisme stelt het nationaal-socialisme een materialistisch beginsel." Het biologische kwam eerst naar voren, toen in 1938 onder Duitse invloed rassistische en antisemitische idees werden geimporteerd. Mussolini was geen rassist, hetgeen uit een
zijner uitlatingen bleek: „Natuurlijk bestaat er geen zuiver ras meer, zelfs de Joden
zijn niet onvermengd gebleven. Juist uit gunstige vermenging is vaak kracht en
schoonheid van een volk voortgekomen. Ras: dat is een gevoel, geen realiteit, 95 % is
gevoel. Ik zal nooit gelooven, dat meerdere of mindere raszuiverheid biologisch te
bewijzen is." (Ludwig Mussolini, p. 54).
9) Tingsten, a.v., PP· 173/174 wees op het onduidelijke in de verhouding van staat,
volk en natie bij de fascisten: „De ene keer wordt de staat de wachter en middelaar
van de ziel van het volk genoemd zoals die zich uit in taal, zeden en geloof, de andere keer is het de staar die het volk schept, het volk, dat zich zijn morele eenheid
bewust is, een wil en daardoor een werkelijk bestaan heeft. Het volk wordt ook genomen als een groep levende mensen die door een besef van morele eenheid aan
elkaar verbonden zijn. Nadrukkelijk wordt de gedachte afgewezen dat een volk verbonden zou zijn door ras of bodem. In een ander verband is volk een zuiver ideael
begrip, als draagster van een idee."
5)

6)
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een menigte, verbonden door een gedachte, die een levens- en een machtswil
schept. Het is niet de natie die de staat schept, gelijk in de oude nationalis-

tische opvatting. Integendeel wordt de natie geschapen door de staat die aan
het volk, dat zich zijn zedelijke eenheid bewust is, een wil geeft en bijgevolg
een daadwerkelijk bestaan" 10) Daarmee hebben wij een staatsnationale opvatting in de zuivere zin. Niet zonder reden noemde von Nell-Breuning het
Italiaanse fascisme het meest sublieme type van het colleaivisme, wiens centrale waarde de Italianid, Romanit , Latinitd is, „immerhin ein geistig-kultureller Wert, sogar mit starken Einschlagen auch christlicher Tradition, allerdings vereinseitigt nach der Seite des Militiirisch-Machtmassigen und dadurch
verzerrt und vergrobert; sein Kollektiv ist der als Machtorganisation verstandene autoritar-rotalitare STAAT" 11). Deze staat werd als totalitair, alles
omvattend en allesbeheersend opgevat. Mussolini verkondigde, dat het fascisme de staat als de echte bestaansvorm van het individu beschouwde: „Fiir
den Fascisten existiert nun uberhaupt nichts ausserhalb des Staates, weder
materiell noch geistig. In diesem Sinne bedeutet der Fascismus die Ganzheit
und der fascistische Staat ist Zusammenfassung und Vereinheitlichung aller

Werte, Ausdeutung, Entwicklung und Potenzierung aller Krafte des Volkes- 12). De vraag of het fascisme van Italiaanse makelij nationaal of internationaal was, wordt moeilijk te beantwoorden, als men onvoldoende onderscheidt tussen ideologie en werkingssfeer en geen verschil maakt tussen een
internationalisme van op eigen bodem zelfstandig optredende groeperingen,
welke een zekere incidentele samenwerking kennen, maar zich wat betreft
ideologie en actie niet onderschikken aan een buitenlandse invloed, dn een
internationaal georganiseerde beweging, die van buitenaf leidt. In eerste
aanleg was het fascisme zonder tWijfel een nationale beweging: de nationale
verscheidenheid domineerde in het wereldfascisme. Het kon zich echter niet
onarekken aan de tendens als een levenschenkende idee over de grenzen uit
te vloeien. Er bestond niet meer dan een internationale fascistische solidariteit.
Bij de aanvang van het eerste fascistische wereldcongres te Montreux in 1934
werd een resolutie aangenomen, waarin men erkende, „dat iedere natie en elk
volk de plicht en het recht hadden zich volgens eigen traditie en eigen ge-

10) Kranenburg, Alg. Staatsleer, 5e dr., p. 57.

11) Von Nell Breuning, Heft V, kol. 327. Deze vaststelling stemde overeen met
artikel I van de Carta del Lavoro, die de Italiaanse natie omschreef als een morele,
politieke en economische eenheid, die in de fascistische staat zich integraal verwezenlijkte (Kranenburg, a.v., p. 57).
12) Mussolini, Doktrin, p. 65. Hoezeer de staat overheerste, gaf de Huszar aan: „The
basic concept of fascist nationalism was the doctrine that the state had a life and
purpose of its own, superior to the wills of the individuals who compose it. Mussolini dedared that „Fascism conceived of the state as an absolute, in comparison with
which all individuals or groups are relative, only to be conceived of in their relation
co the state". According to fascism, the state rather than the people possesses
sovereignty. In fascist nationalism individuals exist for the state . . ." (de Huszar,
Nationalism, p. 604).
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aardheid in te richten en in zichzelve de mogelijkheid tOt oplossing van de
inwendige moeilijkheden moest vinden" 13).
§2. HET FASCISME IN NEDERLAND
De eerste tekenen van fascisme in ons land, meestal aangeduid als praefascisme, treffen wij na de eerste wereldoorlog aan als de illusie van her internationalisme wordt verstoord. Tegelijk met de versterking van linkse groeperingen en de internationale onzekerheid groeide het nationalisme en werd
als een positief gerichte kracht tOt hereniging en herwording der volken een
van de sterkste stootkrachten tot de opkomst van het fascisme 14). De eerste
ideologische aanzetten kwamen op, v66rdat Mussolini in het najaar van 1922
naar Rome optrok. Daaruit bleek, dat de fascistische geest hier leefde en dat
er een regelmatige fascistische campagne werd gevoerd, voor men iets wist
van dergelijke bewegingen in het buitenland: „Het fascisme is eene bloedeigen Nederlandsche geestelijke beweging met een eigen oorsprong, en die

minstens even oud of ouder is dan de gelijksoortige buitenlandsche bewegingen- 15). Echt fascistisch was eerst het door E. Verviers gestichte weekblad: „Katholieke Staatkunde", waarvan het eerste nummer verscheen op
3 april 1922 en dat werd omgedoopt in „Opbouwende Staatkunde". Aan
deze stichting ging een geestelijke ontwikkelingsgang van tien jaren vooraf.
Een jaar tevoren drong hij in een Open Brief aan H.M. de Koningin aan op
de totstandkoming van een nationaal beleid. In 1924 werd „Opbouwende
Staatkunde" opgenomen in het orgaan „De Vaderlander" van het in 1923
opgerichte „Verbond van Actualisten", maar dit bleef niet de enige organisatie '... daartegenover rezen nieuwe parallel-organisaties als paddenstoelen
uit den grond o p. . . Het dient tot niets, ze allen op te sommen- 16). Uit deze
eerste campagne zijn alle latere fascistische bewegingen voortgekomen. In
1927 verscheen het blad „De Bezem", als orgaan van de Bezembeweging,

welke tot 29 juni 1932 de grootste werkelijk fascistische organisatie in Neder-

13)

Zwart Front van 27 december 1934.

14) Verviers, a.v., p. 250.

15) Idem, P. 267. Reeds in de vorige eeuw werd er in min of meer fascistische geest
geschreven en gedoceerd, met name door professor J. H. Valckenier Kips, wiens uitlatingen van die aard teruggaan mt 1888 en die naar Boer mededeelt „dem stark
nationalen und iiberragend sozialen Geist (van Mussert - H.W.) weiterhin Form und
Richtung gab." Boer noemde trouwens ook J. C Ruys, die in „De Gids" van 1884
het parlement een onding noemde, even ongeschikt tot leiden als tot dienen (Boer,

Mussert, resp. p. 19 en p. 10). Van katholieke zijde ging men terug naar A. J. Vitringa (1827-1901), „een soort van grimmig prae-fascist". (Rogier, a.v., p. 284).
Karakteristiek was de rede: „De Teekenen des tijds", welke professor G Bolland op

28 september 1921 te Leiden heeft uitgesproken en waarin hij waarschuwde voor de
verjoding van het Nederlandse staatswezen.
16) Deze bijzonderheden troffen wij aan in een artikel van Dr. Alfred A. Haighton,
dat onder de titel „Hervatting" verscheen in .,De Bezem" van 18 mei 1935, pp. 1/7.
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land was. Daarna viel ze uit elkaar en ontstond een luchtledig, dat ten dele
werd opgevuld door de N.S.B.
"Zxuart

Front

Op 5 mei 1934 werd in Breda tijdens een bijeenkomst van de gewestelijke
leiders van de uit de „Bezem-groep" voortgekomen nationaal en christelijkgezinde A.N.F.B. Zwaft Front gesticht onder leiding van Arnold Meyer, oorspronkelijk als zuidelijke federatie parallel aan de organisatorisch onafhankelijke noordelijke „De Vuurslag'tgroepering, maar snel gegroeid tot een landelijke beweging, die ook de noordelijke groep in zich opnam 17). Deze belangrijkSte der fascistische bewegingen kwam voort uit de oudste fascistische
stromingen in ons land 18). Wij zagen, dat het Italiaanse fascisme de natie als
staatsnatie zag, een wilseenheid van ideele aard. Het Nederlands fascisme
stelde zich in Zwart Front weliswaar evenzeer tegenover het rassisme, maar
het stond toch meer op volksnationaal standpunt in traditionalistische zin.
Naar zijn inzicht hebben zich de samenstellende elementen in de nationale
eenheid opgelost en hun oorspronkelijk karakter in de nieuwe synthese, de
natie, verloren. Zwart Front streefde naar de „gezondmaking" en de eenheid
van de natie door een autoritair-corporatieve staatsordening op christelijke
grondslag en de vereniging in 66n Diets staatsverband van Nederland en
Vlaanderen. Als zodanig was het de enige partij in Nederland, die duidelijk
op grootnederlands standpunt stond, zoals bleek uit een exclamatie in Zwart
Front van 28 november 1936: „Moge op den dag van Zwart Front, GrootNederland en onze volksgemeenschap ons gereed vinden tot het doen van
onzen plicht."
Nationaal Front
Nationaal Front 19) vormde de op 20 april 1940 opgerichte politieke organisatie, die als voortzetting van Zwart Front uiteindelijk ook voortkwam uit de
oudste fascistische groeperingen in ons land. Het stond op christelijk, corpo17)

Zwart Front van 2 mei 1935.

18) Op het eerder genoemde fascistische congres te Montreux werd deze beweging
door Meyer ingeleid als een nationale herstelbeweging, georienteerd naar het universele fascisme, welke het symbool, de lictorenbundel in het insigne voerde: „Onder
de verschillende Nationale bewegingen in Nederland, is het Zwart Front die, welke
'let meest het Italiaanse fascisme benadert: (Zwart Front van 27 december 1934).
19) De vraag of Nationaal Front niet alleen historisch, maar ook ideologisch een
voortzetting vormt van Zwart Front, is moeilijk te beantwoorden. De uitlatingen
van Meyer ten deze zi in niet duidelijk, zelfs tegenstrijdig, wellicht mede omdat tactische motieven dwongen tot prijsgave van het etiket „fascistisch", hetgeen met het
oog op de inmiddels ingetreden oorlogstoestand verklaard kan worden. Betoogde
hij daarom bi j de oprichting van Nationaal Front, dat deze beweging noch nationaalsocialistisch, noch fascistisch was? In tegenspraak daarmee lijkt zijn uitspraak: „Nationaal Front vond zijn oorsprong rechtstreeks in de herstelbewegingen uit de jaren
1920, had steeds een vaste lijn gehad, was niet van beginsel veranderd, zoals de
N.S.B. dit in verschillende vraagstukken wel had gedaan". (Meyer, Alles, resp. p. 22

en p. 104).
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ratief, volksnationaal en autoritair standpunt. Het keerde zich tegen het rassisN.S.NA.P., maar ook tegen het parlementarisme en was voorstander van Groot-Nederland. Wat betreft deze belangrijke beginselen scheen
de nieuwe formatie zich niet van haar voorgangster te onderscheiden, want
Zwart Front wilde een nationaal, een sociaal, een christelijk Nederland.
Vanwaar dan deze omzetting? Zij had tot doel een nationale concentratie van
alle gezonde krachten in ons volk, waartoe de opwekking van het Nederlandse
bewustzijn noodzakelijk werd geoordeeld 20). Nationaal Front was sterk
Nederlands nationalistisch, oranjegezind en vol rijksbesef en sprak over de
Vlamingen als volksgenoten en de Afrikaanders als stamverwanten, met als
konsekwentie de hereniging van alle volksgenoten in 66n staat. Nationaal
Front was Groot-Nederlands. Het was nationaal, maar allerminst rassistisch.
Het keerde zich tegen het nazisme, omdat dit in het nieuwe Europa een einde
wilde maken aan nationale eigenaard en zelfstandigheid. Was voor de nazisten het ras de volksvormende factor, h.i. was dit slechts een van de factoren,
welke naast taal, levensomstandigheden, historie een volk maken. Volgens
de natuur der dingen dienden volk en staat samen te vallen en niet ras en
staat, want die stelling was een bedreiging van onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid 21). Dat de Duitsers N.F. als een anti-Duitse en anti-nazistische
beweging beschouwden, blijkt uit een brief van d'Ansembourg, waarin Meyer
uitgesproken anti-Duits en anti-nazistisch werd genoemd 22). De Duitsers beschouwden N.F. trouwens nooit als nazistisch. In een officieel communiqu6
der bezetters werd op 6 juli 1941 b.v. verklaard, dat de partij van Kniyt zichzelf had opgeheven. Het verluidde: „Met de opheffing van de N.SNA.P.Kruyt is verdere klaarheid ontstaan in zake de bestaande nationaal-socialistische partijen. Behalve de N.S.B. bestaat thans slechts nog de Groot-Duitsche
Beweging der N.S.N.A.P." 23). De fundamentele tegenstelling van het volksnationalisme, zoals het door Nationaal Front werd voorgestaan, en her rassisme der nazisten bleek uk de houding van de Duitse bezetters tegenover de
Groot-Nederlandse of Dietse gedachte. De Duitse bezetting liet geen propaganda toe voor Groot-Nederland, zij wilde niets weten van verwerkelijking
van 66n Dietse staat 24) Alhoewel in het algemeen de nationale opvattingen
van Nationaal Front niet afweken van die van Zwart Front, zoals wij zagen,
me, tegen de

bespeuren wij toch een begin van een overgang naar de smatsnationale opvatting. Het volksnationale standpunt werd niet langer onverkort in theorie
en praktijk beleefd, zoals tot uiting kwam in de verzwakking van de straffe
handhaving van de Groot-Nederlandse doelstelling. Toen er besprekingen
werden gevoerd tussen de Nederlandse Unie en Nationaal Front stelde Meyer,
dat het verschil in opvatting over het Groot-Nederlandse vraagstuk geen be20)

Meyer, Alles, PA

21) Idem, p. 427.
22) Idem, p. 42.
23) Idem, p. 288.
24) Idem, p. 473.
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12/13.

letsel voor samenwerking behoefde te zijn. De ogenblikkelijke politieke situa•ie, die eenheid hoogst wenselijk deed zijn, liet toe, dat dit voorlopig een vrije
kwestie bleef. N.F. behield zijn Groot-Nederlands standpunt en de leden van
de Unie, gezien de verdeeldheid hierover in die kring, naar verkiezing al dan
niet. Op deze wijze meende N.F. het Groot-Nederlands standpunt toch onder

de aandacht van de massa van het Nederlandse volk te kunnen brengen, hetgeen juist tot dan nog niet was gebeurd 25) Ofschoon er iets van GrootNederlands besef groeide in de Unie, in een kern, deed deze methode toch
afbreuk aan de idee, dat de Groot-Nederlandse gedachte voor N.F. centraal
en wezentijk was. Haak men het wezenlijke uit een politieke beweging of
stelt men het wezen discutabel, dan geeft men aan die beweging een nieuwe
aard.

Verdinaso

Op 6 oktober 1931 werd door Joris van Severen het Verbond van Diencbe
NationaWfolidaristen gesticht, dat voortkwam uit een diepe crisis in de
Vlaamse beweging rond die tijd. Het werd een verbinding van de Dietse gedachte en het Vlaamse frontisme in een autoritair en corporatief staats- en
maatschappijkader. De beweging bleef in Nederland en Vlaanderen steeds
ver beneden de tienduizend leden en deze vond men in overgrote meerderheid
in Vlaanderen. Dat wij aan deze beweging aandacht besteden, komt, omdat
haar ideologische betekenis de cijfermatige belangrijk overtrof en omdat zich
in haar vanuit nationaal oogpunt de sterkste ontwikkelingen hebben voorgedaan. Bij zijn oprichting was het Verbond zuiver volksnationaal. De Langhe
verkondigde - in de bekende pathetische stijl clezer beweging - als een der
grondbeginselen van de staatsuitbouw: de eenheid naar buiten, d.w.z. dat
66nzelfde volksgemeenschap niet over verschillende staten mocht verspreid
liggen en stelde: ,Aangezien de Staat zijn gezag trekt uit zijn taak tegenover
de volksgemeenschap, aangezien de Staat levensnoodzakelijk is voor de volksgemeenschap, aangezien deze volksgemeenschap natuurnoodzakelijk is, steunt
het gezag van den Staat op de natuur, steunt op het Absolute, dus op God.
Uit voorgaande uiteenzetting is het klaar dat de Staat niet bestaat om zich
zelf. Hij bestaat om het volk. De Staat is de dienaar van de volksgemeenschap, beter gezegd: de Staat dient de volksgemeenschap met het oog op haar
welzijn, op haar toekomst." De staatsnationale opvatting noemde hij hiervan
het tegenovergestelde: „Een volk wordt dan bepaald als een groepeering van
menschen door 66n Staatsorganisatie omsloten. In de orde van de waarden
staat de Staat aan het hoofd. De Staat is niet langer dienaar. Het volk is dienaar. De taak van den Staat is niet meer het doel van het volk, maar de taak
van het volk is het doel van den Staat: de grootheid, macht, luister van den
Staat. Aan deze tegennatuurlijke opvattingen bezondigen zich vele hedendaagsche Staten. De mensch is niet op de eerste plaats Staatsburger, maar
25) Idem, p. 113 en p. 136.
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volksburger.I 26). Tegenover het rasnationalisme nam hij al evenzeer stelling.
Omdat het verbond volksnationaal was, mocht zijn leider verklaren, dat er
geen VIaamse natie bestond, alleen Vlamingen die deel uitmaakten van het
Dietse volk, en kon de dichterlijke propagandaleider Wies Moens op de eerste
landdag te Roeselare in 1932 uitroepen: „Vandaag dreunt op de banen der
geschiedenis de eerste stap van het marschbereide nieuwe Dietschland!" Want
dAr was het doel: „Het vestigen van den Dietschen Volksstaat; het hereenigen
der staatkundig gescheiden deelen van het DietSche volk in 66n gesloten, de
gansche Dietsche Volksgemeenschap omvattenden Staat.- 27). Het Verbond
slaagde er echter niet in zijn eigen ideologie te behouden. Op 20 augustus
1934 werd op de Landdag te Izegem de doelstelling volledig veranderd en in
een „nieuwe marschrichting" aangepast aan de werkelijkheid van de Belgische Staat. Wat was de reden voor deze principiele en tactische koerswijziging? Joris van Severen 28) was tot de conclusie gekomen, dat a) WalloniE
zelfstandig niet zou kunnen bestaan en bij de stichting van Groot-Nederland
bij Frankrijk zou aansluiten; b) Kongo bij de verdeling van Belgie een twistappel zou worden; c) de politieke realiteitszin gebood te erkennen, dat de
grote mogendheden tegen Groot-Nederland zouden zijn. Wat beoogde men
met de nieuwe marsrichting? Men wilde beslist de rug keren naar de negativistische en onvruchtbaar-opstandige houding tegenover de staat en voornamelijk de Belgische staat. Als gevolg van het herleefd besef van de aloude
zeventien provincien beschouwde het Verdinaso het Belgische Rijk, het Nederlandse Rijk en het Groot-Hertogdom Luxemburg als integrerende delen def
Nederlanden, delen die wezenlijk tot het geheel van het Dietse Rijk der
Nederlanden behoorden, zoals het dit wilde vestigen. Het historische Bourgondische staatsbeeld, geprojecteerd op de toekomst, moest dienst doen als
concretisering van deze nieuwe marsrichting. Daarmee had men de volksnationale grondslag en doelstelling verlaten, want deze nieuwe marsrichting
betekende een aanpassing aan de Belgische smatsidee. Speleers karakteriseerde
de veranderingen aldus: ,*Ta het uniformverbod begon de aanpassing aan de
Belgische staatsidee, die, eigenaardig genoeg, aan de Grootnederlandse idee
gekoppeld, langs de weg van de Bourgondische marsrichting, na de erkenning der rechten der francophone minderheden in Vlaanderen, uitmondde in
een Grootbelgisch imperialisme waarin de doelstelling van de Vlaamse strijd:
de veiligstelling onzer Nederlandse cultuur en der draagster van deze eigen
beschaving, onze Vlaamse, onze Nederlandse taal, volkomen uit het oog verloren wordt; waarin de invloed der Franssprekende Walen, „de GEROMANISEERDE DIETSERS", niet alleen gehandhaafd blijft in al zijn kracht in

26) De Langhe, De grondbeginselen, pp. 22/23.
27) Le Roy, Wat is, resp. p. 10 en p. 12.

Wij volgden zijn uiteenzetting onder de titel: „De Dietsche Rijksgedachte van het
Verdinaso", pp. 109/133 in „Nieuwe Richtlijnen".
28)
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Belgie, doch de gelegenheid geschonken wordt zich over Rijksnederland uit
te breiden'.29).
Na de oprichting was het Verbond ook in Nederland actief. In 1937 werd
Ernst Voorhoeve gebiedsleider, op 6 juni 1938 werd de Nederlandse groep
zelfstandig, alhoewel van Severen de werkelijke leider bleef. In de zomer van
1939 voerde Voorhoeve besprekingen met Zwart Front en de Nederlandse
Volkspartij om een nieuwe beweging tot stand te brengen, hetgeen op 29 oktober in Utrecht voerde tot de definitieve vereniging van Verdinaso-Nederland en de N.V.P. tOt „Verbond der Nederlanders", dat zich tOt doel stelde de
nauwste samenwerking te bevorderen tussen de Nederlanden, waaronder men
verstond Nederland, Belgie, dezer overzeese gewesten en Luxemburg 6n de
geleidelijke vereniging der Nederlanden. Hier moet aan toegevoegd worden.
dat een groep Dinaso's buiten deze fusie bleef. In augustus 1940 - deze feiten
tonen de onvastheid van het beleid aan - volgde weer een hereniging met
deze groep en de omvorming van het Verbond der Nederlanders tot Verdinaso-Nederland en herstel van de eenheid met Verdinaso-Belgie. In november 1940 sloten Voorhoeve en een tweehonderd leden zich bij de N.S.B. aan.
Andere Dinasos' vonden de weg naar het verzet.
Na de tweede wereldoorlog is het Verbond in Nederland, waar het achtereenvolgens volks-, staats- en rasnationaal was, niet herleefd. In Belgie werd de
Rijksgedachte in „een soort politiek-wijsgerig ocultisme" 30), sterk mythisch
en voluntaristisch beleefd.
Speleers, „Lange beschouwingen" in: De Nieuwe Gids, juni 1939, p. 766.
30) Roeges, De Vlaamse, p. 10.

29)
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Hoofdstuk VIII

HET NATIONAAL-SOCIALISME

§1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Vanuit historisch oogpunt is het nationaal-socialisme in deze studie van belang, omdat het op geheel eigen wijze zijn standpunt tegenover de natie bepaalde. Het stelde het volk voor als een mythische, door ras, bloed en bodem
bepaalde eenheid, in de mate van haar noordse raszuiverheid geroepen, om
onder leiding van Duitsland de wereld te beheersen, waartoe verruiming van
de Duitse levensruimte noodzakelijk was 1). In de plaats van het begrip natie
stelde het 't ras, overeenkomstig Hitlers zienswijze, dat de nieuwe orde, welke
hij wilde vestigen niet begrepen kon worden „in termen van de nationale
grenzen van de Volkeren met een historisch verleden, maar in termen van
ras dat boven deze grenzen uitgaar..." 2). De nationaal-socialistische opvattingen, welke een baaierd vormden van allerlei gedachten en richtingen, groepeerden zich om enkele kristallisatiekernen. Ben van de belangrijkste hiervan,
zeker in de beginperiode van het nazisme, was de Groot-Duitse doelstelling,
de vereniging van alle leden van de Duitse natie binnen het Rijk. Daarmee
en daarnaast trad de Germaanse gedachte naar voren. Een ander kristallisatiepunt vormde de levensruimte-theorie. Maar hoeveel betekenis aan deze
punten ook kon worden toegekend, in deze ideologie was en bleef het ras
primair en zowel nationalistische als int:ernationalistische trekken in het
nazisme waren daarvan slechts uitingsvormen. De kern dezer ideologie vormde niet het Duitse volk, maar het ras. De nationaal-socialisten verstonden onder ras de bijzondere eenheid van lichaam, ziel en geest, welke een natuurlijk
organisme vormen, gekwalificeerd door bepaald bloed. Elk zuiver ras had
volgens deze opvattingen zijn eigen ziels- en geestesleven, zijn eigen kultuur,
zijn eigen karakter, rechtsgevoel, wetenschap en vroomheid 3). Het doel van
de nationaal-socialistische strijd was volgens Hitler „te zorgen, dat het leven
en de vermenigvuldiging van ons ras en ons volk verzekerd zijn, dat er voed.
1) Bracher, Staat, pp. 206/207.
2) Bullock, Hitler, pp. 265/266.
3) v. d. Wey, Ideologische ondergrond, p. 436.
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sel zal zijn voor onze kit*leren, dat hun bloed zuiver zal blijven, en dat het
vaderland vrij en onafhankelijk zal zijn, opdat ons volk rijp mag worden om
de zending te vervullen, die ook hem door den Schepper van het heelal is
toegewezen" 4). Bi j Hitler en de door hem geleide Duitse nationaal-socialistische beweging was uitsluitend sprake van rasnationalisme 5).
§2. HET NATIONAAL-SOCIALISME IN NEDERLAND

Tijdens de malaise, welke rond de dertiger jaren in het Nederlandse politieke
leven en met name ook in de rechts-radikale bewegingen heerste, stichtte
Mussert een nieuwe partij, welke de staatsordening naar nieuwe beginselen
wilde doorvoeren en een programma wilde brengen, aangepast aan de noden
van die tijd, dat tevens zou spreken tot de velen, die buiten de partijpolitiek
om wensten te gaan. Op 14 december 1931 hield de N.S.B. in Utrecht haar
eerste vergadering 6). Zij bleek gemodelleerd te zijn naar de Hitler-partij en
vertoonde in programma en beginselen een treffende gelijkenis daarmee. Ook
haar gedragingen en methoden van optreden vertoonden een merkwaardige
overeenstemming. Mussert zelf erkende overeenstemming in de programma's
van de N.S.DA.P. en zijn partij, maar noemde als belangrijke verschilpunten
de opvattingen over het streven naar revolutie door geweld, de rassenleer, het
antisemitisme en het staatsabsolutisme 7). Hi j stemde wat zijn algemene doelstellingen aanging, overeen met alle nationaal-socialisten, al trachtte hij in
formulering en uitwerking zijn eigen Nederlandse weg te vinden. Deze nieuwe beweging noemde als haar bronnen Godsvertrouwen, liefde voor volk en
vaderland en eerbied voor de arbeid. Haar leidend beginsel hield in, dat voor
het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk nodig waren: een krachtig
staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsklassen en het voorgaan van het algemeen nationaal belang boven
het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belangs).
Het nationaal-socialisme beweerde het Nederlandse volk te zullen vernieuwen
en te doen aansluiten bij de eisen, welke de tijd aan een zelfstandig volk stelde.
Daarbij was de volkseenheid het eerste doel, omdat het volk de hoogste vorm
van menselijk gemeenschapsleven werd geaoht. Wat bond nu het Nederlandse volk naar hun inzicht samen als volk? In de eerste plaats de Germaanse geaardheid, afkomst en afstamming, het ras. De geschiedenis had de leden
4) Hitler, Mijn Kamp, 9 254.
Hofer, National-Sozialismus, 9 173 legde er de nadruk op, dat de nationale gedachte in Hitlers denken geen zelfstandige waarde vertegenwoordigde.
5)

6)

Haighton, Hervatting, p. 1.

7) Wit-Geelboek, 9 68. Ritter schreef in zijn werkje over Mussert, p. 52, dat het

primaat van de Europese gedachte boven de rassiale volksgedachte bij deze een oorspronkeliike overtuiging was. Hij achtte het een tegenstelling tussen Mussert en
Hitler, dat de volksgedachte bij Mussert veel minder rassiaal werd opgevat en dat
Mussert ook het antisemitisme in beginsel verwierp.
8) Van Geelkerken, Voor volk, p. 311.
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van dit volk nauwer naar elkaar gebracht in verbondenheid aan de bodem
van dit deel van Europa, dat thans het grondgebied van de Nederlandse stam
is. Naast de band van het bloed was er dus de band van de bodem. Voorts

ontwikkelde zich in de loop der eeuwen op deze beide grondslagen van ras
en bodem, een eigen kultuur, een eigen geestelijk leven, een eigen kunst, een
eigen taal. Het was het ideaal van het Nederlandse nationaal-socialisme, zo
werd verklaard, om alle mensen, die aan deze kenmerken voldeden, bijeen te
brengen in het hechte verband van een volksgemeenschap, beschermd en geschraagd door 66n staat 9).
Het programma van de N.S.B. bevatte over het nationale streven de volgende
puncen: - de delen van het Rijk in Europa, Azie en Amerika steunen
elkander onder alle omstandigheden zo krachtig mogelijk en vormen naar
buiten 66n geheel; - de verhouding tOt de delen van de Dietse sram buiten
het rijksverband dient zoveel mogelijk te benaderen de verhouding tussen de
delen van het rijk onderling; - de Nederlandse belangen worden tegenover
het buitenland krachtig, doelbewust en doelmatig behartigd. Agressieve bedoelingen zijn daarbij vreemd. Samenwerking met buitenlandse mogendheden, waar dit in beider belang mogelijk is, dient bevorderd; - de verdediging van het rijk tegen aanvallen van buiten, dient zo krachtig mogelijk te
worden voorbereid.

Het eerste dezer punten was kennelijk gericht tegen de „Indie-los-van-Neder·
land"-beweging. Voorts bleek eruit, dat men de rijkseenheid niet als een innerlijke zag, maar als een „drie-eenheid- 10). Het tweede punt handelde over de
Dietse gedachte en deed in deze omschrijving geen recht aan de bijzondere
verhouding van de Dierse delen, welke minder heterogeen van samenstelling
waren dan de delen van het rijk. In de toelichting hierop werd trouwens het
verwijderd verband aanduidende begrip „stamverwant" gebruikt en de nodige
reserve tegenover de

Vlamingen in acht genomen 19.

Deze beweging was in haar opzet nationalistisch 12). Ze kreeg bij de verkiezingen voor de provinciale staten in 1935, in het diepst van de crisis, bijna
300.000 stemmen of bijna 8 procent van het totaal; in 1939, toen een belangrijke opleving van bedrijvigheid en welvaart was ingetreden, daalde dit
tot 160.000 of 4 procent. Tussen deze data lag een intense propaganda, maar
ook een koerswijziging in Duitse richting, welke her Nederlandse volk niet
onopgemerkt liet passeren. Vanaf het ogenblik, dat Hitler rijkskanselier was
geworden, hadden de Nederlandse nazistische groeperingen daar steun en
vertrouwen gezocht, maar zij waren te onbeduidend gebleken. De N.S.B. boezemde de Duitsers meer vertrouwen in. Reeds vrij snel na haar oprichting
bestond er een sterke binding met de Duitse partij en met Duitsland. Op de
9) Lindeman, Her nationalisme, p. 31.
10) Lindeman, a.v., pp. 20, 23, 63 en 269.
11) Van Geelkerken, a.v., p. 329.
12) Dat bleek uit de uitspraken van Mussert (zie: De Hagespraak

b.v. pp. 15,27 en 28 en De Hagespraak te Lunteren 1937, p. 22).
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te Lunteren 1936,

mededeling van enkelen op een bijeenkomst in Bilthoven op 21 juli 1934,
dat in Duitsland het Hitler-regiem begon te wankelen, reageerde Mussert al
met de woorden: „Kameraden, wanneer het rdgime in Duitschland scheitert,
dan scheitert onze beweging ook'• 13)I Naargelang Hitler meer invloed kreeg,
drong een nieuwe geest in de N.S.B. De nazistische begrippen uit het Oosten
slopen rond en bleven hangen. De beweging zette sterker koers naar antisemitisme en rassisme en ging de Hitleriaanse buitenlandse politiek onvoorwaarde-

lijk steunen. In 1937 leed zij mede als gevolg daarvan bij de verkiezingen
een zware nederlaag en velen verlieten de beweging. De open plaatsen werden langzaam maar zeker ingenomen door nieuwe leden, „die in hoofdzaak
voortkwamen uit de kringen van arbeiders en boeren, de eerste en zwaarst getroffen slachtoffers van het democratische systeem- 14). In feite begon de omvorming van tienduizenden leden der N.S.B. tOt overtuigde geestdriftige strijders voor het ongecamoufleerde nationaal-socialisme. Van nazi-zijde werd
verklaard: „Het zwaarder worden van den strijd, de versterking van den
tegenstand en de wijziging in de bestrijdingsmiddelen vormden te zamen een
der smeltkroezen waarin zich de loutering der Beweging volt:rok" 15)I Later
heeft professor Brandsma, toen hij van de bezetters een antwoord moest
geven op de vraag, waarom het Nederlandse volk en met name het katholieke
volksdeel zich tegen deze beweging verzette, het duidelijke antwoord gegeven: ,Allereerst om het anti-nationaal karakter van haar ontstaan en
groei." Hij noemde haar een beweging van enkelen die, geestdriftig over hetgeen het nazidom in Duitsland presteerde, deze instellingen van Duitsland
naar Nederland wilden overbrengen, zonder daarbij redelijkerwijs rekening
te houden met de eigen Nederlandse volksgeest en de geheel andere historische ontwikkeling van vele instellingen in Nederland. Eenvoudig werd het
Duitse voorbeeld nagevolgd en vaak nog op zeer stumperige en kinderlijke
wijze. Vooral door de miskenning van het zeer sterk christelijk karakter der
natie had zij een nog veel st:erker anti-nationaal karakter gekregen 16). Hoe
zeer de leiders der N.S.B. in anti-nationaal spoor waren geraakt, bleek uit het
isolement, waarin de nationaal-socialisten al spoedig verkeerden. In welke
richting zij hun heil zochten, bleek in de periode na het uitbreken van de
wereldoorlog en voor de inval in ons land duidelijk. Van Geelkerken gaf in
de hoofdstad het parool uit, dat tegenover elke tegenstander kon worden gebruikt: „Onze dag komt!- 17). Mussert sprak tijdens een besloten vergadering
in de winter van 1939/1940 zijn getrouwen moed in met de opmerking, dat
„het zonnetje van den oorlog in de Beweging" scheen 18). In deze kring
heerste een mentaliteit, welke van samenspannen met Duitsland allerminst
13)

14)

Tusenius, citaat in Meyer, Alles, p. 397.
Van Geelkerken, a.v., p. 69.

15) Idem, 9 191.
16)
17)

Brandsma, Laatste Geschrift, p. 7.
Van Geelkerken, a.v., p. 283.

18) De Geer, Van lang, p. 99.
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afkerig was. Men hoorde in ons land steeds meer spreken over het bestaan
van een vijfde kolonne en over mogelijk landverraad 19). Niet zonder reden.
Toen de oorlog ook in Nederland uitbrak, werd in eerste instantie de rancune
vaardig in door wraaklust vertroebelde N.S.B.-rijen. Deze rancune was de
diepere oorzaak van de collaboratie, waaruit zi j zich later niet meer konden
bevrijden, omdat in misplaatste trouw de partij werd gesteld boven het
vaderland 20). Met behulp van de bezetters wilde de N.S.B. haar ideeen verwezenlijken en de belangen harer aanhangers behartigen, met gevolg, dat zij
steeds verder van de oorspronkelijk-nationale doelstelling verwijderd geraakte
en de Nederlandse natie in dodelijk gevaar voor eenheid en onafhankelijkheid
bracht. Mussert verklaarde ervan uit te gaan, dat de voorbereiding voor de
strijd tegen het bolsjewisme en het verwerven van een gunstige uitgangspositie van Europa met het oog daarop mede voor Nederland een levensbelang was. Hij achtte het nodig, dat in een strijd tussen sterke Europese
machten, waarbij Nederland werd betrokken, ons land als kleine mogendheid
met beide strijdende partijen goede relaties onderhield, opdat aan het eind
van de oorlog, hoe deze ook mocht aflopen, de belangen van Nederland verdedigd zouden kunnen worden. Het ware belang van ons land zag hij innig
verbonden met een sterk Duitsland in een eensgezind Europa. Naar zijn uitleg
zou de N.S.B. bij een Duitse overwinning voor Nederland moeten opkomen.
In feite echter was Mussert steeds meer in Duits-annexionistische en zelfs
rassistische richting gedreven. Het gemeenschapsbewUSIZijn „verbreedde" zich
van nationaal tot rasbewustzijn 21).De opname van de N.SN.A.P. in de
N.S.B., tekende deze ontwikkeling. Op 16 september 1940 hief Mussert daarenboven zijn eigen garde op en stelde in plaats daarvan de Nederlandse S.S.
in, welke op 17 mei 1942 op Hitler werd beedigd en als Germaanse S.S. in
de Nederlanden opging in de grote ordegemeenschap der Germaanse S.S.
Haar leden legden de eed af: ,Adolf Hitler, Germaanse Fuhrer, U zweer ik
hou en trouw." Ze werd een brandpunt van de annexionistische stroming. In
december 1941 werd de N.S.B. naar Hitlers louter nominale erkenning de
„enige draagster van de politieke wil in Nederland"; ze deed als Nederlandse
groepering volkomen af, toen Mussert de woorden sprak: „Ik zweer U, Adolf
Hitler, als Germaanse Fiihrer, trouw tot in de dood." Het tragische voor de
N.S.B. was, dat zij door haar verschijnen en optreden in het politieke en
maatschappelijke leven een herleving van de nationale gedachte stimuleerde
en daardoor zichzelf steeds minder onderscheidde van de andere groeperingen.
Ze was zonder twijfel een nationale zweepslag van de Nederlandse politieke
partijen. Maar mede door de affilatie met de Hitlerbeweging kwam zij in
anti-Nederlandse bedding terecht.
Een onderzoek naar de aard van het nationalisme dezer beweging moet ge.

19) Oud, VI, p. 229.
20)
21)

pompe, Bevrijding, p. 11.
Bruning, Levensbewustzijn, 2e dr., p. 24.
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richt worden op haar houding tegenover Vlaanderen en Duitsland, daar deze
haar standpunt tegenover nationale eenheid en onafhankelijkheid weergaf.
In het begin stond de relatie Nederland-Vlaanderen voorop. In het officiele
programma kon men lezen, dat de VIamingen werden beschouwd als stamverwanten (dus niet stamgenoten of volksgenoten), dat de Vlaamse strijd voor
het recht met de grootste belangstelling werd gevolgd en dat de Vlamingen
op grote sympathie van de zijde der N.S.B. konden rekenen. In een handleiding voor propagandisten werd deze toch al vaag geredigeerde paragraaf verzwakt door de mededeling, dat de N.S.B. bij alle sympathie zich in beginsel
van alle actieve inmenging in interne buitenlandse aangelegenheden (en als
zodanig beschouwde zij de Vlaamse kwestie) zou onthouden. Haar vertegenwoordiger in de Eerste Kamer, van Vessem, die juist bij uitstek voor GrootNederlander werd versleten, verklaarde met nadruk een tegenstander te zijn
van de staatkundige vereniging van Nederland en Vlaanderen: „Niets ligt mij
verder dan een dergelijke aansluiting te wenschen en niets ligt ook de geheele Nederlandsche Nationaal Socialistische Beweging verder." 22). Er waren
wel algemene betuigingen van solidariteit, die culmineerden in de opmerking
van Mussert over „de beleving van de Groot-Nederlandse gedachte, die in
wezen een nationaal-socialistisdie gedachte is:,23). Daartegenover stonden
minimale verklaringen als die van 1936, toen de leider der Nederlandse nationaal-socialisten de gedachte van de saamhorigheid van de Dietse stam niet
meer te onderdrukken noemde. Zij zou zich doorzetten met de geestelijke
middelen van de vrede: „Wij zullen op geestelijk en cultureel gebied met
Vlaanderen de nauwste betrekkingen onderhouden, denken er echter niet aan,
met onwettige of gewelddadige middelen de bestaande toestand re willen
veranderen.'• 24). Naarmate deze beweging nauwer met de Duitse partij vervlochten raakte en de rasgedachte de overhand kreeg, dreef zij verder van de
Groot-Nederlandse gedachte af. De Duitse politiek had helemaal niers met
Dietsland op: zowel in Vlaanderen als in Nederland WaS tijdens de tWeede
wereldoorlog de propaganda voor de Groot-Nederlandse gedachte verboden.
De N.S.B. zweeg er dan ook in alle talen over. Een kleine kern, welke vroeger dit ideaal verkondigde, was lamgelegd. Wel mocht er tegen de Dietse gedachte gefulmineerd worden 25)
Meyer. Alles, p. 148.
23) Mussert in Volk en Vaderland van 29 april 1938.
24) Aldus Mussert in een vraaggesprek met de „V61kischer Beobachter" van 30
juli 1936.
25) Dat deed de Nederlandse nationaal-socialist Snijder in: „Gestalt und Gestaltung
der niederlindische Kultur", toen hij sprak van het „Begriff (Groot)-Dietschland, in
dem sich die ganze Verwirrung spiegelt. Aus dem ganz normalen Ablaut DuitschDietsch werden zwei verschiedene Begriffe konstruiert. Im Grunde bedeuten beide
dasselbe, niimlich v61kisch. Doch wurde letzterer im Weltkrieg der Sammelbegriff
fur alle niederlindisch sprechenden Stimme, mit einer Spitze, wenn uberhaupt vorhanden. so jedenfalls gegen das Romanische gekehrt. In den letzten Jahren hat sich
das Blatt gewendet: die Spine kehrte sich nun gegen das erstarkende Deutschland...
und Dietschland ist fur viele ein eigentumlicher Wunschtraum auf staatsplanender
22)
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Duitsland bepaalde de werking der N.S.B. Mussert ontging grotendeels het gevaar, dat Duitsland Nederland en Vlaanderen bij het
Rijk zou voegen 26), terwijl hij toch moest weten, dat vele nationaal-socialisten deze gebieden tot het „unerlaste Deutschland" rekenden 27). Schreef Otto
niet met spijt in 1936: „Die Flamen k ampfen ihren politischen Kampf gegen
die Franzosen; sie verspiiren aber genau so wenig Neigung wie die Holliinder, in den Schoss der germanischen Mutter zuri ckzukehren" 28). Deze houding betekende een ernstige bedreiging voor onze neutraliteit en onafhankelijkheid. Mussert verklaarde later voor de rechters, dat hij de Duitse heerschappij als onvermijdelijk zag en juist Nederland sterk wilde maken, vrij en
beschermd in het nieuwe Europa; maar dan een Europa onder Duitse leiding,
een Germaans Europa. Hoe stelde hij zich dit voor? Op de beschuldiging dat
hij het vaderland onder vreemde heerschappij had willen brengen, namelijk
onder die van Hitler, ant:woordde Mussert 29), dat in het geval van Hitlers
overwinning Nederland zou gestaan hebben in de positie van onvoorwaardelijk gecapituleerd hebbende vijand. Dat inlijving bij Duitsland daarvan het
gevolg geweest zou zijn, viel z.i. nauwelijks te betwijfelen. Dan zou NederDe verhouding

tet

land inderdaad gebracht zijn onder de heerschappij van het Duitse st:aatshoofd. Hij had de taak op zich genomen te trachten het tegendeel daarvan
te bereiken. De enige mogelijkheid daartoe was om met de andere Germaanse

volkeren tezamen (dus met name de drie Skandinaafse volkeren, het Duitse
en zo mogelijk het Engelse volk) een Statenbond te vormen. Die Statenbond
zou alleen de opperleiding in militaire en economische aangelegenheden
hebben. Overigens zouden de leden de grootst mogelijke zelfstandigheid verkrijgen. Het behoud van de grootst mogelijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid, de zekerheid om niet bij Duitsland te worden ingelijfd, was de grondgedachte, die hem leidde tot het opstellen van het plan van de Germaanse
Statenbond,

in

augustus-september

1940,

aan

de

vooravond van de door

Mussert verwachte invasie in Engeland. Het Duitse volk zou volgens dit plan
in beginsel in de Bond dezelfde positie innemen als de andere. Hitler zou de
eerste president zijn als Germaans Fiihrer, leider van de Germaanse Bond.
Twee elementen waren in Musserts conceptie van belang: de samenwerking
der Europese volkeren 6n de samenwerking van allen, die waren van 66n
Grundlage geworden. Ich richte mich nicht gegen die wirklich v61kisch denkenden
Idealisten, wenn ich sage, dass heutzutage 6fters uber dem Trennungs- und Selbstindigkeitsbedarfnis die gemeinsame Wurzel, wir wurden jetzt sagen: das germanische
ZusammengehBrigkeitsbewusstsein, vergessen wird." (In: Du Prel, a.v. p. 132).
26) Ritter, Mussert, p. 50. In een vraaggesprek met de „Rheinisch-Westfiilische Zeitung" van 7 mei 1935 (Otto, a.v., p. 76) verklaarde Mussert: „Ich wiinsche zu be.
tonen, dass wir von Deutschland nichts zu befurchten brauchen."
27) Zie de vele aanhalingen uit Duitse bronnen, welke dir standpunt weergeven, in:
Nederland en Duitschland. Een keur van Documenten, bijeenverzameld en toegelicht
door een Nederlander, 22 dr., den Haag, z.j.

28) Otto, a.v. p. 93.
29) Nederlands Archief. Het proces Mussert. De verdediging van zijn beleid,
pp. 19-102.
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volk. In haar oprichtingsprogram in 1931 reeds drong de N.S.B. aan op
samenwerking in Europese zin en zij wees op het ontzettende gevaar, dat een
nieuwe Europese oorlog met zich zou brengen, namelijk de ondergang van
de Europese kultuur en de verovering van geheel Europa door het communisme. Voor de pacificatie van Europa was ordening van de volkeren noodzakelijk: allen die behoren tot 66n volk, samen in 66n staat. Toen de oorlog
kwam, werd hem duidelijk, dat het dodelijke gevaar dichtbij was: alleen een
nieuw, sterk Europa, bestaande uit goedgeordende nationaal-socialistische en
fascistische volkeren, zou zich kunnen handhaven. De Verenigde Staten van
Europa, of, zo deze stap te groot was, dan een paar Europese statenbonden,
een en ander naar Amerikaans voorbeeld. Als pendant van de U.S.A. een
Germaanse Statenbond met Duitsland, Engeland, de Nederlanden, Zwitserland, de Skandinaafse volkeren, met Noord- en Oostzee als Germaanse binnenzeeen. In het Zuiden zou een Romaanse en in het Oosten een Balkanbond
komen. Tezamen zouden zij als Europese taak hebben het weren van Azie
uit de Europese leefruimte, waartoe als barridres zouden worden gesticht het
Pools Rijk van Oostzee tot halverwege de Zwarte Zee en Oekraine van de
Poolse grens tot de Zwarte Zee. Mussert moest zelf toegeven, dat de enige
macht, die aan deze plannen verwerkelijking kon geven, de Duitse, zich er
niet om bekommerde. En dit was een inwendig zwak element in geheel zijn
opzet. Welke garantie had Mussert, dat hij enige blijvende invloed kon uitoefenen? Betekende zijn gehele houding en zijn gehele plan niet een grenzenloze overschatting van eigen positie, macht en invloed? Het Duitse imperialisme sloeg geen acht op de bedoelingen van de Hollandse ingenieur. Geen
sterke Poolse Staar werd gevestigd maar een Generaal-Gouvernement, geen
sterke OekraYnische Staat, maar een Rijkscommissariaat Oekraine, geen
vriendschapspolitiek werd gevoerd, maar een uitbuitingspolitiek. Mussert
moest er zelf van zeggen: „Met een talent, dat geleidelijk in genialiteit over„ 30.
). Hem ontbrak
ging, maakten de bezetters zich gehaat in geheel Europa.
de
voortvloeide
uit
deze
nazistische leer, dat
het inzicht, dat
politiek logisch
ras en staat moesten samenvallen. Hij moest toch de betekenisvolle woorden
van Seyss-Inquart hebben begrepen, in Amsterdam op 12 maart 1941 uitgesproken: „Die Niederliinder und die Deutschen sind, vom nationalstaatlichen
Standpunkt aus betrachtet, nicht ein Volk geworden, verfugen aber uber die
gleichen rassischen Voraussetzungen und sind daher blutnahe Volker und
einer immer engeren Gemeinsamkeit fahig..." 31). Maar Mussert wilde het
niet begrijpen. Zonder enige grond construeerde hij een onderscheid tussen

Hitler en

de goede nationaal-socialisten, die het goed met ons volk voorhadden tn de kwade nazi's. Toen hij sprak over zijn verzet tegen het Duitse
imperialisme, dat zich uitte in de annexionistische en uitbuitingstendenzen,
die met de jaren geleidelijk sterker en hem een stijgende bekommernis en

30) Idem, P· 27.

31) In: Du Prel, p. 89.
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ergernis werden, voegde hij eman toe: „De goede Duitse nationaal-socialisten
hadden hiervoor begrip en nog altijd ben ik van mening, dat Adolf Hitler de
weg der samenwerking heeft willen gaan, maar daarin voortdurend ondergronds en bovengronds werd tegengewerkt door zijn imperialistische om-

geving, welke een overdreven denkbeeld had van eigen kracht en kundigheden." 32) Mussert zag zijn voorstel aan Hitler tot oprichting van een Germaanse Statenbond onder leiding van de Fiihrer, zijn medewerking aan de
vorming en verdediging van een Europese Oostwal als logische uitvloeiselen
van zijn streven naar de pacificatie en de bescherming van Europa, maar hij

vertelde er niet bij, dat het ook logische uitvloeiselen waren van zijn verlangen het nationaal-socialisme te doen zegevieren. Mussert leefde in een
vanuit Nederlands standpunt gezien dodelijke waan. De meeste Duitsers hadden namelijk al heel weinig begrip voor de nationale eigenaard, het behoud
van de zelfstandigheid, voor de historische ontwikkeling van Nederland, en al
evenmin voor de rol van de Nederlanden als faaor van evenwicht in Europa,
voor de Nederlandse kultuur en de taalverschillen tussen Nederland en
Duitsland 33). Daarbij kwam, dat de Duitse politiek tijdens de tweede wereldoorlog erop gericht was het Nederlandse bewustzijn te breken, reden waarom
de Dietse gedachte moest doodbloeden, zodat voorzichtigheid tegenover hun
streven zeer zeker geboden en her nalaten daarvan op zijn minst ergerlijknaief was. Wat er van Nederland zou worden bij een Duitse zege hing van
de Duitsers af. Wat waren dan de bedoelingen van de nationaal-socialistische
leiders in Duitsland? Een uitvoerig antwoord op deze vraag leverde Thilenius
in zijn werk over de deling van Duitsland. Hij toonde met de nodige citaten
aan, dat het bewustzijn leefde in Duitse nazi-kring, dat een Germaanse gemeenschap van 120 miljoen mensen moest worden gesmeed in een nieuw
Rijk onder leiding van de Fuhrer: „Der deutsche Kern organisiert kraft seiner
haheren politischen Potenz um sich als bestimmende Mitte eine Gruppe andersgearteter Riiume, die valkisch durchaus eigenstiindig sein kannen, zu
einer politischen Gemeinschaft". Dit Rijk was een politiek gebouw van,gestufter Ordnungen", onder leiding van de Duitsers. Het Duitse was het Rijksvolk, dat tOt staatsschepping en heerschappij geroepen was, het was de politieke adel van het wordende Rijk: „Diese Betiitigung des „Reichsvolks" besteht in der Gliederung der europaischen Teilriiume um die „v8lkisch geschlossene Mitte': Hierfur gibt es die „vielerlei Formen" der „totalen Einbeziehung, der weitgehenden Abhangigkeit, der loseren Zuordnung, der bloszen
Einflusznahme". Die ,gugeordneten Valker" haben natiirlich nicht die M6glichkeit, siah die ihnen gemaszeste Art dieser Zuordnungsstufen auszusuchen.
Hieriiber hat allein das Reich zu befinden, das heiszt das durch die adelnde
Kraft seines Verantwortungsgefuhls mir Fiihrung berufene Volk . . ", aldus

32) Ned. Archief, a.v., p. 28.
33) Tempelman, Het Duitse, p. 165.
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vat Thilenius hun mening samen 34). Daaruit blijkt renvolle, dat de poging
van Mussert, om ons land zelf zijn positie ten opzichte van het overwinnende
Duitsland te laten bepalen tegenover de aanspraken op de zeggenschap en
volledige macht bij de nieuwe politieke ordening door Duitsland, tOt mislukking was gedoemd. Uit Hitlers uitlatingen bleek wel, dat hij Nederland een
afzonderlijke positie gaf tesamen met Skandinavie, Vlaanderen en Engeland,
omdat ze behoorden tOt de Germaanse ruimte en bewoond werden door
Germaanse volkeren. De niet-Germaanse West-Europese volkeren vormden
z.i. een tw=le trap in de volkerenhierarchie. De derde groep vormden de
Zuid-Oost-Europese volkeren. Tenslotte waren er dan de Oost-Europese volkeren, de volkeren van het Sowjet-Rijk, alsmede de Polen en de Ts jechen aan
wie slechts een koloniale status werd gelaten. Zij waren minderwaardig, een
soort van ondermensen, met wie zij doen konden, wa£ ze wilden en die zo
ver mogelijk naar het Oosten moesten uitwijken, om hun eigenlijke functie
te vervullen de Duitsers aan levensruimte te helpen 35). Dit was een visie
waarmee Musserts Europese plan bepaald niet overeenstemde, zodat het onwerkelijk was aan te nemen, dat zijn plan, bij de Duitse leiders weliswaar
een kans zou hebben.
niet, maar bij Hitler en diegenen, die het begrepen, wel
Want Hiders politiek was er juist op gericht mensen als Mussert zand in de
ogen te strooien en nog niet in te lichten over het uiteindelijke doel, dat hem
na de overwinning ter verwezenlijking voor ogen stond 36). Voor de Nederlanders zag het er in verhouding tot vele andere Europese volkeren in zoverre niet ongunstig uit, dat zi j in het nieuwe Germaanse Rijk der Duitse
natie met de overige Germaanse volkeren als „annihernd gleichberechtigt mit
dem deutschen einzubeziehen" gedacht werden. Het feit, dat Nederland onder
Duits burgerlijk bestuur stond, had een verdere ontwikkeling in deze richting
mogelijkerwijs gemakkelijker kunnen maken, aldus Thilenius, die Hitters
beleid duidelijk schetst: „Allgemein meinte Hitler, man miisze „den Hollandern und Norwegern gegeniiber bei der Auseinandersetzung uber diese Frage
sehr vorsichtig vorgehen...So musse man auch den Germanen des Nordens
und Nordwestens immer wieder vor Augen halten, dasz es sich um das germanische Reich bei dem „Reich" slechthin handle und es in Deutschland
lediglich seine starkste weltanschauliche und militarische Kraftquelle habe- 37).
Van de onafhankelijkheid van Nederland bleef in de plannen en bedoelingen
van Hitler in wezen niets over. Het had ook niet het recht en de mogelijkheid
van eigen visie

blijk

te geven. Reeds eerder

wezen wij erop, dat in deze

Duitse visie voor een eenheid van Nederland en Vlaanderen helemaal geen
dse natie, de eenheid
begrip bestond. Twee voorname peilers van de Nederlan
en de onafhankelijkheid, werden vernietigd. Erger: zelfs ons eigen grond-

Thilenius, Teilung, pp. 30/31.
Romein, Nieuw Nederland, 9 327.
36) Hofer, a.v., 9 168.
37) Thilenius, a.v., p. 33.

34)

35)
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gebied zou ons wellicht bij Hitlers overwinning ontnomen zijn 38). Mussert
betekende een te verwaarlozen factor. Hitler uitte er zelfs zijn teVredenheid
over, dat in Nederland geen regering was, waarmee hij ook maar de minste
rekening moest houden. Er bleef dan ook cotaal niets over van Musserts door
Hitler gedekte waardigheid van drager van de politieke wil van het Neder-

landse volk en de N.S.B. als draagster daarvan. Het was opnieuw een van
Musserts dolende illusies, zoals uit her volgende bleek. Thilenius legde er de
nadruk op, dat Hitler de term „artverwandten" Germaanse volkeren reeds
daarom voor zijn Rijk gebruikte om planmatige rassenpolitiek te kunnen bedrijven: „Wir diirfen von Europa keinen Germanen mehr nach Amerika
gehen lassen. Die Norweger, Schweden, Danen, Niederliinder miissen wir
alle in die Ostgebiete hineinleiten. Das werden Glieder des Reichs. Wir
stehen vor der groszen Zukunftsaufgabe, planmassig Rassenpolitik zu treiben." Wat Belgie en Nederland betrof, „so begruszt es Hitler, dasz in beiden
Landern keine Regierungen vorhanden seien, mit denen man zu verhandeln
gezwungen sei. So konne man diktieren, was sich als politisch erforderlich
erweise und deshalb als zweckmiissig erkannt sei. Das Problem dieser Kleinstaaten werde er mit kurzen, knappen Deklarationen losen" 39). Ook Bullock
wees op het feit, dat Duitsland na het sluiten van de vrede tel:ritoriale correcties in Europa op het oog had, maar wat hier werd geschilderd als doelstelling
van Hitler ging ver boven het begrip correctie uit 40). Her was een nieuwe
ordening, waarin de toekomst van Nederland als zelfstandige staat en natie
verloren was. De vernietiging van Nederland was de doelstelling ener denationalisatiemachine in handen der nazisten, op wier tempo en kracht in elk
geval Mussert geen enkele invloed kon doen gelden, verstrikt als hij was in
de waan, dat Hitler door zijn onder-bevelhebbers werd belemmerd in zijn
bedoelingen her goede na te streven voor ons volk. Hoe dom was daarom de
uiting van Mussert in zijn „Open Brief": „In het aangezicht van de dood kan
ik verklaren, dat zij, die werkelijk de doelstellingen van de N.S.B. begrepen
en nastreefden, zich evenzeer hebben willen verzetten en hebben gestreden
tegen Duitse tyrannie, als wie ook van de legaal of illegaal strijdende Vaderlanders. De wijze, waarop wij ons Vaderland meenden te moeten dienen,

week echter af van die, welke de grote meerderheid van ons Volk wenste.
Wij voorzagen de mogelijkheid van een Duitse overwinning en wilden de
volkse en staatkundige zelfstandigheid van Nederland redden tegen het
Duitse streven, vertegenwoordigd in Himmler, Nederland te annexeren en
het Nederlandse volk te doen opgaan in het Duitse. Ik had de vaste overtuiging, dat Hitler mij in deze strijd steunde en na zijn overwinning zijn wil
zou doorzetten tegen de Duitse imperialisten" 41) Hij koesterde een vermetel
vertrouwen in de Duitse bedoelingen. Toen hi j in 1941 de vraag moest
38)

Wilhelmina, Eenzaam, p. 355.

39) Thilenius, a.v., P. 34.
40)
41)
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Bullock, a.v., p.4 1 5.
Aantekeningen, p. 23.

beantwoorden de totstandkoming van een Nederlands S.S.-bataljon te
bevorderen of niet, besliste hij in de meest positieve zin en wel o.m. om de
volgende reden, zoals hij zelf aangaf: „Acht jaren lang heb ik een onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen gehad in de beginselen van het nationaalsocialisme. Ook in dezen zin, dat Duitschland - tOt groote macht gekomen geen caesaristische of imperialistische politiek zal voeren ten aanzien van
Nederland, maar mede waarborgen zal, dat het Nederlandsche volk in eigen
Staat zich naar eigen aard en welzijn zal kunnen ontplooien. Het onderhoud,
dat ik op 23 September te Berlijn met den Fiihrer had, heeft dit instinctmatige
vertrouwen ten volle bevestigd.'• 42). Mussert zag gelijk een politieke slaapwandelaar geen gevaren. Dit was de oorspronkelijke tragiek in de beweging,
die als een nationaal-socialistische beweging nationalistisch was in haar ideologie en actie en die sterk Nederlands was, maar die haar aanvankelijk zeer
gematigd rasnationalisme, dat in feite staatsnationalisme bleef, onder Duitse
invloed en onder rancunezucht zag uitgroeien tOt anti-Nederlandisme. Ze
werd een beweging, die de Duitsers diende in hun streven het Nederlandse
volk als volk en de Nederlandse staat als staat en de Nederlandse natie als
natie te vernietigen. Zij werd tot het rechttegenovergestelde van wat zij oorspronkelijk bedoelde te zijn. Wat daarvan de diepste oorzaak wel was? Meyer
gaf er een antwoord op: „Wanneer wij, die van nabij de ontwikkeling van
de N.S.B. hebben medegemaakt, achteraf, nu de N.S.B. terneer geslagen is,
ons afvragen, wat toch wet de diepere oorzaak is en wie de grootste schuld

draagt van de mislukking der N.S.B. en van de onvaderlandsahe verderfelijke
houding, dan kunnen wij dit niet anders zien dan in het gebrek aan vaste beginselen en in den figuur Mussert. Eigenlijk is ook het beginsellooze terug te
brengen op den persoon Mussert als leider van de N.S.B. Hij wilde iets anders, hij zag groote fouten in het heerschende systeem, maar wist voor zich
niet klaar en helder wat daarvoor in de plaats moest komen. Vandaar dat
tegengesproken werd, wat kort tevoren nog met klem van woorden werd
verdedigd:' 43)0

Een deel van de Nederlandse nationaal-socialisten, verenigd in de verschillende N.S.NA.P.-groepen, en de S.S. huldigden het standpunt van de
N.S.D.A.P., dat de natie een gemeenschap was van bloed, dat de bron van
alles was en een uitsluitende invloed had op de levensweg der natie 44). Zij
aanvaardden in theorie en praktijk onvoorwaardelijk het Duitse standpunt,
met dit verschil, dat bij de N.S.N.A.P. de Groot-Duitse en bij de S.S. de Germaanse gedachte iets meer accent kreeg. De N.S.NA.P. streefde naar de staatkundige vereniging van Nederland en Duitsland en voerde daartoe historische

en rassistische argumenten aan. Van haar program zegr Otto, „dass es sich
42) Meyer, Alles, pp. 399/400.
43) Idem, p. 385.
44) Otto stelde ten aanzien van Nederland vast: ,Auf reinem Hitler-Programm stehen
hier die Bewegungen von Adalbert Smit, Alfred Haighton und Major Kruyt, die auch
alle das Hakenkreuz fuhren". (Die Fliimischen, p. 83).
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bis auf

geringfiigige Abweichungen mit dem Programm der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei dekt." 45). Aanvankelijk was het aantal
leden der N.S.N.A.P. zeer gering, maar ze kreeg steun van de S.S., die haar
gebruikte om Mussert te bewegen nog verder te gaan in zijn concessies aan
het Duitse standpunt dan hij zelf wellicht wilde. Toen deze groep in de
N.S.B. werd opgenomen, zegevierde in feite haar standpunt in het Nederlandse nationaal-socialisme.
De S.S. was in haar propaganda bij uitstek de draagster van de nazistische
ideologie van het superieure noordras. Vooral tijdens de tweede wereldoorlog
vertegenwoordigde zij, soms in een zekere tegenstelling tOt de N.S.D.A.P., de
leer van het Groot-Germaanse Rijk, waarin de andere Germaanse volkeren
in theorie op voet van gelijkheid met het Duitse volk zouden samenwerken.
Bij de Nederlandse S.S. had de Groot-Nederlandse idee geen plaats gevonden,
terwijl zelfs de Groot-Duitse idee was verlaten voor het algemeen-Germaanse
gezichtspunt. Meer en meer tekencle zich bij hen de weg af naar de Germaanse bloedsgemeenschap en langsdaarheen de wereldheerschappij. De S.S.
als draagster van de nationaal-socialistische wereldbeschouwing, welke bij
haar een bepaalde religieuze, ja mystieke wijding kreeg, dacht vanuit de i(leologic van het ras en de Germaanse rasgemeenschap niet aan inlijving van
andere landen, b.v. van Nederland bij Duitsland, met als gevolg een staatsrechtelijke ondergeschiktheid van die landen aan het Duitse Rijk; wat zij
zich voorstelde, was het opgaan of althans de samenbundeling van alle Germaanse staten - ook van Duitsland - in 66n Groot-Germaans Rijk, welks
levende en natuurlijke grondslag zou zijn de bloedsverbondenheid van allen,
die deel uitmaakten van het Germaanse ras: de enige mogelijkheid om dit
ras voor de ondergang te behoeden in een wereld van vijandschap en be-

dreiging.

Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde zich in Nederland de N.E.S.B. als
een Europees gerichte neo-nazistische beweging.

45) Idem. p 84.

118

Hoofds:uk IX

DE NATIONALISTISCHE GROEPERINGEN

Voor ons onderzoek zijn andere politieke partijen en buitenparlementaire
groeperingen slechts van belang, indien zij zich op bijzondere wijze met het
nationale vraagstuk hebben beziggehouden.
§1. VOLKSNATIONALE GROEPEN

Belangrijk, niet om haar omvang, is de Groot-Nederlandse richting, welke
het volksnationale besef uitdrukt. In ons land mag men spreken van een
zeker algemeen-Nederlands besef, vaak zelfs van een erkenning van de kulturele verbondenheid met Vlaanderen, maar dit wordt zelden doorgetrokken
tot het politieke vlak. Men deed en doet integendeel zijn best de indruk te
wekken, dat het streven naar kulturele toenadering niets met politiek te
maken heeft 1).

Het Algemeen Nederlands Verbond heeft er toe bijgedragen het gevoel wakker te schudden, dat men met de Vlamingen 66n volk uitmaakte, zij het dat
het zich tOt de kulturele aspecten dezer eenheid beperkte. Het was echter in
Nederland meer een Hollandse aangelegenheid en kwam vaak niet tot een
volksnationaal besef 2). Het hinkte op twee gedachten, de staatsnationale, gericht op de verbondenheid met alle inwoners en vroegere inwoners van het
Koninkrijk der Nederlanden, EN de volksnationale, welke uiteraard vanuit
Vlaanderen werd gevoed. In 1959 nog werd na een interne crisis in het Verbond de lijn weer naar de volksnationale gedachte omgebogen, waardoor
beter zou worden voldaan aan de taak „ervoor zorg te dragen, dat de Nederlandse cultuur, die bloeit in Nederland, in Vlaanderen en in alle stamverwante landen, en die nog altijd leeft in de harten van allen, die buiten de grengevonden, levend blijft
zen, waar ook ter wereld, een nieuw bestaan hebben

1) Bellon, Benelux, p. 127.
2) Van Genechten, a.v., 9 45.
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en dat taal en cultuur hun eigen karakter behouden en niet aan het internationalisme ten offer vallen- 3)
De Dietscbe Bond, welke in 1917 min of meer uit reactie regen de afzijdigheid van het A.N.V. ten opzichte van het activisme werd opgericht, stelde
zich versteviging van de banden tussen de volken van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika ten doel. De Groot-Nederlandse gedachte had veld gewonnen onder de uitgeweken Vlamingen, die zich groepeerden rond het
weekblad Vlaanderen 4). Men wilde in de toekomst komen tot een samenvoeging van Vlaanderen en Rijksnederland. Her uitgesproken doel van de
Dietsche Bond was, uitdrukking te geven aan het feit, dat de Dietse stam
onder de volkeren een engere gemeenschap vormde, gegrond
op de gemeenschappelijke beschaving en dat het behoud en de ontwikkeling van de Dietse
beschaving en de stoffelijke welvaart van de Dietse stam als een geheel voor
ieder der afzonderlijke delen een levensbelang was. In 1933 werd ook de
staatkundige eenmaking van Nederland en Viaanderen in de standregels als
doelstelling opgenomen. De Bond stond op zuiver volksnationaal st:andpunt
in kulturele, niet in rassistische, zin. Als een van de eerste niet-commerciele
verenigingen werd hi j in 1941 door de Duitsers gelikwideerd.
Het Dietscb Stidentenverbond was weliswaar geen staatkundige
organisatie,
maar streefde toch naar een versteviging van het volksnationaal bewustzijn.
Het stond op het standpunt van de onverbrekelijke eenheid der Nederlandse

volksgemeenschap, zoals deze besloten

ligt binnen de Nederlandse taalgrens.
De Afrikaans-Dietse volksgemeenschap werd als een
zelfstandige, doch verwante loot van de Dietse stam met eigen ontwikkelingsgeschiedenis en
eigen
kultuurleven beschouwd. Het wilde medewerken aan de bewustwording
der
Nederlandse volksgemeenschap, levend uit en naar het besef
van de organische gebondenheid van het volksgeheel en streefde naar de
handhaving en
versterking van de betrekkingen tussen cle Nederlandse en stamverwante
Afrikaans-Dietse volksgemeenschap 5).
De gedachte dat het volk een geheel is, onderscheiden van de staat, komen
wij ook tegen in de Friese Beweging. Zij wilde het tot ontwikkeling brengen
van het eigen volkskarakter en eiste van de Nederlandse staat de
vervulling

van de materiele voorwaarden daartoe 6). Zij kende een gevoel van solidariteit met de Noord-Friezen in Denemarken en Duitsland en de Oost-Friezen
in Duitsland. Uit deze solidariteit boven de staatsgrenzen blijkt haar nietstaatse gerichtheid: de Friese Beweging was een volksnationale beweging.
De volksnationale stroming kwam op zeer gematigde wijze ook naar voren
in de Nederlandse Unie, die in de eerste jaren van de tweede wereldoorlog
ontstond uit de ontmoeting van een streven naar staatkundige en maatschappelijke vernieuwing en het verzet tegen de bezetter en de N.S.B. Zij was
3) Neerlandia, januari/februari 1954.
4) Sch6ffer, Het nationaal-socialistische, p. 54.
5) Gids van het 20ste D.S.V.-congres, p. 26.
6) Valkema, Friesche, pp. 3 en 8.
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nationalistisch, zij het in staatse zin vooral. In het programma werd gezegd:
„De Nederlandse Unie wordt gedragen door de idee van de volksgemeenschap... Het betekent, dat het bij de Nederlandse Unie in laatste instantie
niet gaat om het belang van een bepaalde volksgroep of van een politieke
partij, ook nier om het behoud van een bepaalde staaisinrichting, maar tenslotte alleen om het Nederlandse volk, dat voort wil leven en zijn roeping
wit vervullen in een gewijzigde wereld" 7) Hierbij ging het haar vooral om
de eenheid tegenover de dreiging van het nazisme, zoals in de eerste oproep
van het Driemanschap werd uitgedrukt: „Streven wij ook naar de nieuwe
orde, maar niet ten koste van de bases van ons volksbestaan." Geheel het
programma van de Nederlandse Unie ademde trouwens een sterk-nationale
geest. De gedachte van de Nederlandse volksgemeenschap bepaalde ook haar
standpunt tegenover Friesland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Zij erkende, dat
de Vlamingen, samen met de Noordnederlanders de 6ne Nederlandse volksgemeenschap uitmaken, 66n door afstamming en taal, historie en kultuur. De
grenzen, die de Vlamingen van de Nederlanders scheiden, beantwoorden in
geen enkel opzicht aan tegenstellingen in het volksleven, zo werd voorts in
het programma gezegd. De Nederlandse Unie erkende en beleed, dat Vlaanderen behoorde tot de Nederlandse volksgemeenschap en wilde de verhouding tot Vlaanderen dlls niet in een staats- maar in een volksverband zien 8).
Uit deze stellingen blijkt, dat de Unie op volksnationaal standpunt stond, in
kulturele zin voornamelijk, zonder dat zij andere volksvormende elementen
als afstamming en historie verwaarloosde. Haar standpunt was traditionalistisch volksnationaal. Wij kunnen haar niettemin geen volksnationale politieke groepering noemen, omdat zij geen staatkundige konsekwenties trok
uit haar standpunt en in de praktijk verder aan deze volksnationale stellingen
weinig betekenis toekende. Zij was een nationalistische beweging. Haar nationalisme was in theorie gematigd volksnationaal, in de praktijk bijna geheel staatsnationaal. Haar volksnationaal standpunt had intussen niets te
maken met de rassistische opvatting van het begrip volk en natie: zij zag
juist in het rassisme haar grote vijand.
Andere groeperingen, welke enigermate volksnationale inzichten verkondigden, verkregen nauwelijks aanhang in ons land. Van de vele dezer eendagsvliegen noemen wij slechts het Verbond der Lage Landen, de Nederlandse

Concentratie, de Heelnederlandse Beweging, het Verbond def Nederlanden
en in een later stadium het Genootschap De Nederlanden in Europa. Her
Verbond der Lage Landen b.v. streefde wel een Heel-Nederlands nationaliteitsbesef na, maar binnen het kader van een Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Unie, een herleving van de Verenigde Nederlanden in federatieve
vorm. De Nederlanden in Europa-groep vertegenwoordigde het streven de
Nederlandse kultuurgemeenschap veilig te stellen in de noodzakelijk geachte
7) Program N.U., 1940, p. 10.
4 Brood en Bezinning, pp. 44 e.v.
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Europese integratie. Her Verbond der Nederlanden was in de leer volksnationaal, maar praktisch staatsnederlands, zoals uit bepaalde termen in het
programma bleek: „De natie is een culcurele eenheid, welke vooral zijn uitdrukking vindt in de gemeenschappelijke taal. De natie vormt met gezin en
familie de kern van de natuurlijke ordening en is derhalve essentieel onderdeel van de Goddelijke Schepping. Her Nederlandse volk heeft als zodanig

een taak en een roeping, evenals de plicht tot zelf-handhaving. De staat is
het volk in zijn georganiseerde vorm en is het noodzakelijk instrument ter
vervulling van nationale taak en roeping. De inrichting van de staat dient
onlosmakelijk verbonden te zijn met de eisen door de aloude Nederlandse
democratie gesteld ter handhaving en ontplooiYng van persoon en gemeenschap. Het Koninkrijk der Nederlanden, erfdeel van ons voorgeslacht, ontstaan en ontwikkeld onder de bezielende leiding van ons Oranjehuis, is een
ondeelbare eenheid, welker handhaving en uitbouw de taak is van een jonge
nationaalbewuste generatie." De Heelnederlandse Beweging had alleen in
Vlaanderen enige betekenis en stond onverkort op volksnationaal standpunt
in kulturele en traditionele zin. In Belgie verloor zij haar kader, toen daar
opnieuw een Vlaams-nationale politieke partij, de Volksunie, een rot van betekenis ging spelen. Al deze groeperingen kunnen geen politieke partijen
worden genoemd, maar zij hebben een politieke betekenis, omdat zij (in al
haar geringheid van omvang) steeds weer opnieuw de volksnationale gedachte aan de opt>ervlakte brengen.

§2. STAATSNATIONALE GROEPEN

Van de staatsnationale groeperingen is het op 21 februari 1933 gestichte
Verbond voor Nationaal Herstel vermeldenswaard. Het wenste negatief zidi
te richten tegen alle defaitistische, anti-nationale en a-nationale elementen en
positief het nationale bewustzijn te verhogen, de band tussen alle volksdelen
en #het zedelijk en nationaal bewustzijn van alle burgers te versterken, kortom: de eenheid en de kracht van het Nederlandse volk te herstellen. Ook
wenste het trouw aan het Vorstenhuis, als het symbool der vaderlandse eenheid en onafhankelijkheid, en bevordering van de kennis van onze vaderlandse geschiedenis. Het pleitte voorts voor een krachtig staatsgezag, versterking van het gezag van de overheid en terugkeer van het parlement van
zijn bemoeiing met de uitvoerende macht. Het verwierp de revolutionaire
democratie en de klassenstrijd en stond een cori,oratieve ordening in overeenstemming met volksaard en geschiedenis voor.

Het Nationaal Jongeren Verbond werd 17 december 1927 als een

staats-

nationale groepering opgericht en stelde zich bevordering van de nationale
rijksgedachte, handhaving van het gezag, geestelijke en stoffelijke weerbaarheid en bevordering van de volkerenbondsgedachte ten doel. Zijn nationale
gedachte was gericht op de staat en het rijk Het zag in de eendracht en
saamhorigheid van het Nederlandse volk de onaantastbare voorwaarde voor
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de handhaving van de eigen Nederlandse volksaard, zeden en zelfstandigheid
en voor de bevordering van 's volks welvaart en geluk en voor de vrede. Het
ging er trots op in de jaren van zijn bestaan veel te hebben gedaan voor de
verbreiding van de rijkseenheidsgedachte, die her onafscheidelijk aan de
nationale gedachte verbonden zag D. Ten aanzien van de Groot-Nederlandse
gedachte nam het geen bepaald standpunt in. Het propageerde noch bestreed deze. Als belangrijkste concurrent van de Jeugdstorm werd het als een
van de eerste organisaties in 1940 door de bezettingsautoriteiten verboden.
Tijdens de oorlog riep het zijn leden op tegen de bezetter te strijden. Na de
bevrijding hervatte het zijn aaiviteit en richtte deze vooral op het behoud
van de zo zwaar aangetaste rijkseenheid. Het klimaat voor een zuiver nationalistische jeugdbeweging ontbrak edhter, mede omdat het nationale element
toch bij practisch alle groeperingen in de gunst stond. In 1953 heeft het
zichzelf opgeheven.
De Nederlandse Beweging voor Eenbeid door Democratic, welke in 1935 te
Amsterdam werd opgericht, kan men slechts in beperkte zin een nationalistische beweging noemen, want haar eerste doel was een democratisch afweerfront te stichten tegen het communisme en vooral tegen het nationaal-sodalisme 10). Voorzover zij nationale oogmerken kende, waren deze van staatsnationale aard. De gedachten van deze beweging komen tOt uitdrukking in
een werk van Faber, die zich wat huiverig toont het woord nationaal zelfs
maar te gebruiken, omdat dit door bepaalde groepen vaak werd gebruikt om
er andere volksgroepen mede te bestrijden 11). Tegenover het rasnationalisme
beticelde hij volk als een geestelijke eenheid: „Niet het feit, dat men samen
in een land woont of dat men samen dezelfde huidskleur bezit, maar het feit,
dat men samen een gesahiedenis achter zich heeft en dat men zich door
lot en cultuur aan elkaar verbonden weet, maakt een volk tot een eenheid. De banden van het bloed zijn er, zij spreken ook in het volksleven,
maar zij zijn niets zonder de banden van de geest. Een volk is een cult:uurgemeenschap, of anders is hec op zijn gunstigst genomen een volksstam." 12)
Wel was de beweging nationaal, zoals uit het genoemde werk duidelijk bleek,
nationaal niet in de zin van overdreven chauvinisme: „De leiding was overtuigd, dat in een verbinding van de nationale met de democratische gedachte
de enige kans op behoud van een gezond nationaal en een gezond democratisch besef tevens gelegen was.. ." 13). Bi j haar was sprake van staatsnationalisme: „De beweging is nationaal, omdat zij zich beperkt tot Nederland" 14).
De Nedertandse Volksbeweging ontstond 12 mei 1945 uit het leed en de beproevingen van de oorlog, uit de bezinning op ons volksleven in de gijze9) Sluit U aan, p. 3.
10) Bolhuis, 0 en V, I, p. 83 zag er
11) Faber, Naar wijder, p. 163.
12) Idem, p. 166.
13) Idem, p. 202.
14) Idem, p. 226.
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laarskampen en uit de harde praktijk van het verzetswerk. Het algemene
streven was gericht op een doorbreking van het vroegere isolement der afzonderlijke volksgroepen. Zij was een voortzetting van de gedachten en de
strevingen, welke reeds in Eenheid door Democratic en de Nederlandse Unie,
en in zekere zin ook Nationaal Front, tot ontwikkeling waren gekomen. Inzoverre mogen wij haar een nationale beweging noemen, dat zij streefde naar
versterking van de nationale gemeenschap en ons volk opriep tot trouw aan
Oranje, symbool der nationale eenheid, hoofd der constitutionele monarchie
en belichaming van de wil tOt zelfstandigheid van het gehele Nederlandse
Gemenebest 15). Voorzover zij nationaal was, was zij het in staatse zin.
Andere nationale groeperingen waren de Sticbting Rijksbeboud, welke o.m.
beoogde de handhaving en de verdediging van hetgeen nog van het Konink-

rijk over was, de bevordering van de Nederlandse geestelijke en stoffelijke
belangen in Indonesia, alsmede de verlevendiging van het nationaal besef bij
her Nederlandse volk. Zij was sterk rijksnationaal ingesteld. Voorts was er de
Vaderlandse Kring, die de versterking wilde van de Nederlandse volkskracht
en een nationale politiek, die voor alles de belangen van land en volk stelde
boven het belang van bepaalde politieke partijen. Het Vaeranen Legioen
Nederland omvat oudstrijders en voert zijn strijd voor „bevordering van
's lands belangen, herwaardering van 't nationaal gevoel en de oude tradities".
Deze groeperingen hadden raakvlakken met de politiek. Een echte politieke
partij was de Nationate Unie, die in 1956 door leden van de ontbonden
K.N.P. werd opgericht op algemeen christelijke grondslag. Zij had geen
succes bij gehouden verkiezingen. Zij beschouwde de versterking van het
nationaal besef als een noodzakelijke voorwaarde voor de handhaving van
ons volksbestaan. Zij wenste onverkorte handhaving van de Nederlandse
souvereiniteit over Nieuw-Guinea en erkenning van de Republiek der ZuidMolukken. Voorts wenste zij handhaving van de nationale zelfstandigheid
binnen Europees verband. Ze wilde de Benelux uitbouwen tot een politiekeconomisoh blok: „Waar de Benelux-staten van oudsher een natuurlijke eenheid vormen en nauwe cult:urele banden Nederlanders en Vlamingen verbinden, ligt deze blokvorming, die op economisch gebied trouwens al een
feit is, voor de hand. Het Nederlands, moedertaal van 11 millioen Nederlanders en 6 millioen Vlamingen, dient in het Beneluxverkeer de boventoon
te voeren boven

het Frans" 16)
§3. RASNATIONALE GROEPEN

Tenslotte vinden we ook een zekere rasnationale stroming opnieuw terug
na de tweede wereldoorlog. In Nederland ontwikkelde zich de IF'erkgemeen-

15) Ruitenbeek, a.v., pA 257/258.
16) P. Ego . De Schijnwerper op de „Nationale Unie" - in: Het Pennoen van juliaugustus 1958.
124

Europa in de Lee Landen, welke streefde naar een hereniging van de
Nederlanden en daarenboven, in nauwe samenwerking met de „nationale
krachten" in geheel Europa, naar een vereniging van alle Europese volkeren,
in het bewustzijn, dat het lot der Nederlanden onverbrekelijk met het lot
van de Europese volkerengemeenschap was verbonden. De natie werd het
fundament van Europa genoemd. De volkse eenheid van de natie en de natuurlijke eenheid in verscheidenheid der Europese volkeren beide waren
voorwaarden tot het vervullen van Europa's taak en zending in de wereld.
Deze zending werd gezien als gericht regen alle nivellerende machten als de
Sowjet-Unie en de Verenigde Staten en tegen elk federalistisch streven Europa
van buitenaf tot een eenheidsstaat te degraderen. Dit Europa zag men als
sterke derde macht, als wereldmacht. De Werkgemeenschap was ervan overtuigd, dat de verenigde Nederlanden temidden der Europese volkeren een
belangrijke taak hadden te vervullen: „De Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als organische eenheid vormen, tezamen met de Scandinavische en
Angelsaksische volkeren en het Duitse Rijk...de vier sterke en evenwichtige
elementen van de Germaanse volkerengemeenschap. De Germaanse, Slavische en Romaanse volkerengroepen dragen tenslotte ieder op geheel eigen
scbap

de vorming van een Europese cultuurgemeenschap, die haar
en
vruchtbaarheid
uit de veelheid van haar volkse wortels put."
riikdom
Deze groepering was in feite neofascistisch in de uitgebreide zin van het
woord en probeerde als „neo"-beweging afstand te nemen van de ideologieen
van het verleden. Toch bleef ook bij haar de zuiging van het beginsel aanwezig: haar leiders probeerden samen met de Sticbting Oud-Politieke DeUnquenten een nieuwe ook openlijk neo-fascistische beweging in het leven te
roepen. Er werden contacten gelegd met de genoemde Europese Sociale Beweging en er werd een N.E.S.B. als politieke partij opgericht. Deze werd
echter in Nederland verboden. Daarop legde men contact met de Nederlandse
Oppositie Unie, welke in 1956 aan de kamerverkiezingen heeft deelgenomen.

wijze bij tot
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SAMENVATTING

De vraag of de Nederlandse natie een anachronisme voorstek in het wordende Europa hangt samen met de vraag of het nationale een wezenlijk en onvervreemdbaar element van de Europese werkelijkheid uitmaakt. Het antwoord is voor ons bevestigend. Toch besmat het gevaar, dat de Nederlandse
natie als natie in de nieuwe wereld tenondergaat, niet door invloeden van
buitenaf in de eerste plaats, maar door gebrek aan bewustzijn van eigen aard
en gebrek aan wil als natie verder te gaan. Tegen deze achtergrond hebben
wij het zinvol geacht ons af te vragen, wat het Nederlandse nationale be-

wustzijn is. In een democratische staat beslissen de politieke partijen uiteindelijk in het parlement over de politieke tOekomst van het volk en de vormgeving der integratie, zodat wij ons onderzoek tOt haar hebben beperkt, beginnend bij de oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij en eindigend in
onze dagen. De overal bestaande onvastheid in de termen maakte een begripsbepaling noodzakelijk. Onder volk verstaan wij in deze studie een morele
orde-eenheid van mensen, die bij elkaar behoren, omdat ze van nature spedfieke hebbelijkheden gemeenschappelijk bezitten. Deze volksgemeenschap
groeit uit tot een natie, wanneer zij zich haar onverbrekelijke eenheid en eigen
aird bewust is en deze in onafhankelijkheid en liefst in een eigen staatsverband voor de toekomst wil behouden, in het besef van de voortdurendheid
der gemeenschap. Het nationalisme is het streven de eigen natie in stand
te houden en haar welzijn te bevorderen, op grond van de overtuiging, dat zij
een zekere waarde vertegenwoordigt en een bepaalde taak te vervullen heeft.

Wat de inhoud betreft, verrijzen er verschillende nationalismen, naarmate
men een andere betekenis hecht aan de verschillende factoren in de volksvorming en aan de hoofdelementen in de fundering van de natie. Een overwegende rol spelen het integralistisch en her traditionalistisch nationalisme.
Her eerste erkent slechts 66n factor als volksvormend element en als grondslag van de natie, meestal ras, staat of godsdienst. Bovendien kent het aan de
natie een absolute gelding tOe. In Nederland overheerst het traditionalistisch
nationalisme, dat in de natie een symbiose van verschillende hebbelijkheden
en het bewustzijn van de volkseenheid ziet. Soms wordt de staat, dan weer
kultuur of taal als de voornaamste hebbelijkheid beschouwd. Vaak worden
staat en volk 6n staat en natie vereenzelvigd, waardoor de grondslag aanwezig is voor een staatsnationalistische opvatting. Het traditionalistische natio127

nalisme in staatse zin oefende de meeste invloed uit op de opvattingen van
de Nederlandse

politieke partijen.

De protestantse partijen zien de Nederlandse natie als het uniek resultaat van
geloof. De kern van de opvattingen van de A.R.P. ligt in de gedachte, dat de
calvinistische levensbeschouwing de dominerende grondtoon van onze natie is
en dat het nationale prevaleert op het internationale. Haar visie is staats,
kleinhollands en calvinistisch. De C.H.U. is als historisch samenstel van drie
politieke richtingen moeilijker te benaderen in haar politieke denken. Van
een negatieve houding tegenover het internationale kwam zij toi een positieve gerichtheid. De inhoud van haar nationale opvattingen is echter sterk
exclusief-protestants en tevens staats en kleinhollands. Andere protestantse
partijen staan in het algemeen zeer exclusief op protestants-nationale grondslag en afkerig tegenover internationale integratie. De katholieke partijen
zijn staatsnationaal. Aangezien zij extern een synthese voorstaan van nationaal
en internationaal noemen wij haar gematigd. Zij zijn traditionalistisch staatsnationale groeperingen. De socialistische politieke richting vertoont een grote
ontwikkeling en wel van gematigd internationalistisch tot gematigd nationalistisch op staatsnationale grondslag. De communistische partijen achten als
lokale secties van het wereldcommunisme het nationale in theorie en praktijk
ondergeschikt aan de doeleinden van het wereldcommunisme. De liberale

richting ontwikkelde zich van een gedifferentieerde stellingname v66r de
tweede wereldoorlog als gevolg van de aanwezigheid van meerdere partijen
tot een staatsnationale richting met een sterke tendens naar een evenwicht
van nationaal en internationaal moment daarna. De fascistische groepen
kenden een sterk nationaal besef, dat in Zwart Front en Nationaal Front
volksnationaal en in het Verdinaso afwisselend volks-, staats- en rasnationaal
van aard was. De nationaal-socialistische groepen stonden op sterk rasnationale grondslag, met die beperking, dat in de grootste, de N.S.B., de rasdenkbeelden in de aanvang eerder zwak doorklonken in de meer staaisnationale
denkbeelden, maar geleidelijk sterker werden en tenslotte zelfs overheersten.

Daarnaast zijn er nog een aantal politieke partijen en buitenparlementaire
groepen, welke zich op bijzondere wijze met het nationale vraagstuk hebben
beziggehouden.

De omstandigheid, dat over het algemeen een traditionalistische opvatting
over de natie wordt beleden, is gunstig voor de ontwikkeling van de internationale integratie en geen belemmering voor de handhaving van de eigenheid der Nederlandse natie. Dat deze opvattingen nochtans overwegend staatsnationaal van inhoud zijn, betekent, dat het politieke denken over de natie
achtergebleven is bij de inschakeling van ons land in de internationale en in
het bijzonder de Europese organen. Alleen het volksnationale Nederlandse
bewustzijn kan de Nederlandse natie in deze omstandigheden de nodige steun
tot zelfhandhaving geven, zodat wij meer aandacht daarvoor in de program128

ma's en de denkbeelden der politieke partijen noodzakelijk achten. Ook als
we zien, dat deze politieke ideologieen steeds meer in betekenis verminderen
naarmate de politiek verzakelijkt, dan nog is het geboden deze te betrekken
op de eisen van de nieuwe tijd, opdat de feitelijke ontwikkeling zich niet „gedachtenloos" voltrekt.

RESUME

La question si la nation nderlandaise ne reprdsente un anachronisme dans
l'Europe unifi6e se situe dans le m6me contexte que les probldmes de l'essentiel et l'inali6nable de la rdalitd Europdenne. Pour nous la rdponse A cette
derni6re question est affirmative.
Pourtant le p6ril existe que la nation n6erlandaise comme nation disparaitra
dans ce monde nouveau, ceci non seulement suite & des influences de 1'6tranger, mais surtout par un manque de conscience de soi-m6me et un manque

d'6nergie pour durer en tant que nation.
Dans cette conception nous avons cru utile d'6tudier de plus prds l'essentiel
de la conscience nationale n6erlandaise.
Dans un 6tat d6mocratique, les partis politiques d6cident en dernier lieu dans
le parlement de l'avenir politique du peuple et de la forme de l'int6gration.
Nous avons donc limit6 notre investigation & lui. Commenqons par la fondation du Anti-Revolutionaire Partij en continuant jusqu'h nos jours. L'instabilit6 dans l'emploi des termes exige une d6finition approfondie des notions.
Dans cette 6tude nous entendons par peuple une unit6 d'ordre moral des
hommes, qui forment un groupe, parce que certains caractlristiques leur sont
communes et inhdrentes A leur nature. Cette communautd populaire devient
une nation quand elle sera consciente de son unite indivisible et de sa nature
propre. Alors elle voudra conserver ces deux qualitds pour l'avenir dans l'ind6pendance et de pr6f6rence dans une structure 6tatiste car elle sera conciente
de la survivance de la communaut6. Le nationalisme s'efforce de garder intacte la nation et de promouvoir son bien-6tre dans la conviaion de la valeur
qu'elle reI>rdsente et de sa dche A remplir. Pour ce qu'il y a de la teneur du
mot nationalisme: il y a plusieurs significations suivant l'importance qu'on
donne aux diff6rents facteurs de la formation du peuple et aux principaux
616ments dans la fondation de la nation. Le rdle pr6pond6rant est jou6 par le
nationalisme int6gral et le nationalisme traditionnel. Le premier ne reconnait
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qu'un facteur comme 616ment constituant dans la formation d'un peuple et
la fondation d'une nation. Le plus souvent ce sera la race, 1'6tat ou la religion.
En plus il reconnait la nation comme valeur absolue. Aux Pays Bas le nationalisme traditionnel prime. Il comprend la nation comme une symbiose de
plusieurs caractdristiques (habitudes) et aussi comme la conscience de l'unit6
populaire.
Parfois on con oit l'etat comme la caracturistique prddominante ou bien la
culture ou la langue. Souvent on identifie les notions d'6tat et peuple ou Etat
et nation, ainsi on forme la base d'une conception nationale 6tatiste. Les
iddes des partis politiques n6erlandais emient le plus influencks par le nationalisme traditionnel, au sens 6tatiste du mot.
Les partis protestants voient dans la nation nderlandaise uniquement le resultat de la foi. L'id6e c16 du parti anti-rdvolutionnaire est que l'attitude calviniste envers la vie forme le principe dominant de notre nation et que le
national- prdvaut A l'international. Sa vision est dtatiste, hollandaise et calviniste. La pens6e politique de la C.H.U. est: difficilement approchable, elle
forme l'agglom6rat historique de trois courants politiques. D'une attitude n6gative envers l'international elle en est arrivde k une mentalit6 plus positive.
Pourcant l'essentiel de ses id6es nationales se situe sur une base exclusivement
protestante qui en outre est 6tatiste et hollandaise.
Les autres partis protestants ont adopt6 une conception exclusivement national-protestante, ils tiennent l'international en aversion. Les partis catholiques
adhdrent au nationalisme 6tatiste. Nous les nommons moderds parce qu'ils
proposent pour les relations avec l'ext6rieur une synthdse du national et de
l'international. Ce sont des groupements national-6tatistes et traditionelles.
Dans les groupements politiques socialisant on rel6ve une grande tvolution et
p d'un internationalisme mod6r6 jusqu'au nationalisme moddrt fondde sur la
conception 6tatiste-nationale. En thdorie et en pratique les partis communistes, subdivisions du communisme mondial, subordonnent le national aux buts
du communisme mondial.

Vu la pr6sence de plusieurs. partis, le groupement lib6ral, se mettait avant la
20 guerre mondiale sur un point de vue assez diversifi6 aprds la guerre elle

holuait vera une tendance prononc6e pour un 6quilibre entre le national et
l'international. Les groupements fascistes avouaient une conviction nationale
fort prononc6e, le nationalisme qui dans le Zwart Front et le Nationaal Front
6taient <volks,-national et dans le Verdinaso variaient entre le "volks"-nationalisme, le n. 6tatiste et le nationalisme racial. Les mouvements national-socialiste se fondaient sur un nationalisme racial fort en verve, avec cette restriction que pour le plus fort la N.S.B. les id6es raciales 6taient au commencement les moins importants puis de pills en pills se fortifiaient, pour dominer
A la fin les id6es nationals-dtatistes. En outre il y a encore des parris politiques
et des groupes extra-parlementaires qui de manidre sp6ciale s'occupent du

probldme national.
La circonstance que la nation en g6n6ral
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se

confesse de la conception traditio-

nelle du nationalisme est favorable pour le d6veloppement de l'indgration
internationale et ne forme pas d'obstacle pour le maintien des valeurs propres
de la nation n6erlandaise. Que le continu de ses convictions est primordialement national-6tatiste signifie que la pens6e politique de la nation est en
retard sur l'incorporation r6elle de notre pays dans l'international et surtout
dans les institutions europ6ennes. Dans ces circonstances la conscience "volks"nationale des n6erlandais seulement peut donner A la nation n6erlandaise
l'appui n6cessaire pour le maintien de soi-m6me, de manitre que nous croyons
n6cessaire qu'on attache plus d'importance 0 celle-ci dans les programmes et
les iddologies politiques. Mtme quand nous voyions que l'importance de ces
idtologies politiques diminue de plus en plus il se rdvdle ndcessaire de l'incorporer dans les exigences des temps nouveaux afin que 1'6volution r6elle ne se
fasse pas sans-iddes.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Frage, ob die niederliindische Nation einen Anachronismus im werdenden Europa darstelle, hangt Init der Frage zusammen, ob das nationale Element wesentlich und unverbruchlich mit der europaischen Wirklichkeit verkniipft sei. Unserer Meinung nach muss letztere Frage bejaht werden. Dennoch liegt die Gefahr vor, dass die niederliindische Nation als solche in der
neuen Welt untergehen wird und zwar nicht an erster Stelle durch Einfliisse
von aussen her, sondern durch ein mangelndes Bewusstsein der Eigenart und
eine Willesschwiiche, als Nation weiterzuleben. In diesem Zusammenhang
hielten wir es fur angebracht, uns iiber das Wesen des niederlandischen Nationalbewusstseins zu besinnen. In einem demokratischen Staaisgebilde entscheiden die politischen Parteien letzten Endes im Parlament iiber die polirische Zukunft des Volkes und die Gestaltung der Integration, so dass wir
unsere Untersuchung - von der Griindung der Anti-Revolutionaire Partij an
bis in die Gegenwart - auf die Parteien beschriinkt haben. Die allseitige Ungewissheit uber die Bedeutung der einzelnen Wurter machte eine genaue Be-

griffsbestimmung notwendig. Unter dem Ausdruck Volk soll in diesem Smdium verstanden werden: eine Einheit moralischer Ordnung von Menschen,
die zusammengeh8ren, weil sie von Natur gewisse Eigenheiten gemein haben.
Diese Volksgemeinschafc entwickelt sich zu einer Nation, wenn sie sich ihrer
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unverbdichlichen Einheit und ihrer Eigenart bewusst ist und diese, unabhiingig von anderen und vorzugsweise in eigenem Staatsgebilde, in der Er-

kenntnis der Kontinuitat der Gemeinschaft, fur die Zukunft beibehalten will.
Der Nationalismus ist das Streben, die eigene Nation aufrechtzuerhalten und
ihr Wohl zu fardern, und zwar auf Grund der Oberzeugung, class sie einen
gewissen Wert vergegenwartigt und eine bestimmte Aufgabe zu erfiillen hat.
Inhaltlich bedingt, erheben sich mehrere Nationalismen, die je nach der Bedeutung, welche man den unterschiedlichen, bei der Volksgestaltung wirksamen Faktoren und den Hauptelementen in der Grundung der Nation beimisst, von einander abweichen. Eine uberwiegende Rolle spielen der integralistische und der traditionalistische Nationalismus. Ersteres erkennt nur einen
Faktor meistens Rasse, Staat oder Religion - als volksbildendes Element und
als Grundlage der Nation an und spricht der Nation ausserdem eine absolute
Geltung zu. In den Niederlanden uberherrscht der traditionalistische Nationalismus, der die Nation als eine Symbiose verschiedener Eigenheiten und ein
Sichbewusstwerden der Volkseinheit betrachtet. Manchmal wird der Staat,
bisweilen auch die Kultur oder die Sprache als die wichtigste Eigenheit betrachtet. Oft werden Staat und Volk oder Staat und Nation als identische Begriffe angesehen, was einer staatsnationalistischen Auffassung Raum gibt.
Der traditionalistische Nationalismus im staatlichen Sinne wirkt sich am
sdirksten auf die Auffassungen der niederlandischen politischen Parteien aus.
Die protestantischen Parteien betrachten die niederliindische Nation als das
einmalige Ergebnis von Glaubensbekenntnis. Die Auffassung der A.R.P.
wurzek in dem Gedanken, dass die kalvinistische Lebensanschauung fiir unsere Nation massgebend sei und das Nationale vor dem Internationalen rangiere. Ihr Blick ist staatlich bedingt, enghollandisch und kalvinistisch.
Die Christelijk Historische Unie (C.H.U.) ist als geschichtliches Gebilde aus
drei politischen Str6mungen in ihrem politischen Denken schwerer zu ergrunden. Die negative Einstellung dieser Partei zum Internationalen verwandelte sich nach und nach in eine positive. Ihre Ansichten uber die Nation
-

sind jedoch rein-protestantisch gefiirbt, zugleich staatlich-bedingt und enghollandisch. Andere protestantische Parteien huldigen im allgemeinen Auffassungen mit protestantisch-nationaler Priigung und sind einer internationalen Integration abhold. Die katholischen Parteien sind staatsnational orientiert. Weil sie fur die Aussenwelt eine Synthese aus Nationalem und Internationalem befurworten, bezeichnen wir sie als gemiissigt. Es handelt sich hier
um Gruppierungen mit traditionalistischem, staatsnationalem Gepriige. In
der sozialistischen politischen Stramung tritt eine grosse Entwicklung auf und

zwar von gemassigtem Internationalismus zu gemassigtem Nationalismus auf
staatsnationaler Grundlage. Nach Ansicht der kommunistischen Parteien als
Lokalvertreter des Weltkommunismus ist das nationale Element sowohl theoretisch wie auch praktisch den Zielsetzungen des Weltkommunismus untergeordnet. Die liberale Strumung entwickelte sich von einer differenzierten
Stellungnahme vor dem zweiten Weltkrieg infolge der Anwesenheit mehrerer
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Parteien zum Staatsnationalen hin mit starker Tendenz zu einem Gleichgewicht nationaler und internationaler Elemente in der Nachkriegszeit. Die
faschistischen Gruppierungen hatten ein starkes Nationalgefahl, das in Zwart
Front und Nationaal Front volksnational und in Verdinaso wechselweise
volks-, staats- und rassennational gepragt war. Den national-sozialistischen
Gruppierungen lag eine stark rassennationale Auffassung zugrunde, d.h. in
der gr sten Gruppierung, der sog. „N.S.B.", konnten sich die Rassenideen
anfangs nur noch schwach in den mehr staatsnational-gepriigten Anschauungen durchsetzen, gewannen aber allmahlich an Bedeutung, um letzren Enda sogar v6llig zu uberherrschen. Daneben gibt es noch einige politische Parteien und aussenparlamentarische Gruppierungen, die sich auf besondere Weise mit der Nationalfrage befasst hal)en.
Der Umstand, dass man im allgemeinen iiber die Nation einer traditionalistischen Auffassung huldigt, wirkt sich gunstig auf die Entwicklung der internationalen Integration aus und ist einer Wahrung der Eigenheit der niederlandischen Nation nicht abtraglich. Dass troadem die Auffassungen inhaltlich uberwiegend staatsnational-bedingt sind, bedeutet, dass die politischen
Gedanken iiber die Nation hinter der faktischen Eingliederung unseres Landes in die internationalen und insbesondere die europaischen Organe zurackgeblieben sind. Nur das volksnationale Bewusstsein vermag der niederlandischen Nation unter diesen Umstanden den erforderlichen Halt im Kampfe
zur Erhaltung der eigenen Bodenstiindigkeit zu erteilen. Nach unserem Dafiirhalten sollen deshalb die politischen Parteien diesem wichtigen Faktor in
ihrem Programm und ihren Auffassungen grussere Aufmerksamkeit entgegenbringen. Auch wenn festgestellt werden muss, dass diese politischen
Ideologien in wachsendem Masse an Bedeutung verlieren, je mehr die Politik
zu einem Geschaft wird, so ist es dennoch angebracht, diese Ideologien mit
den Forderungen der neuen Zeit im Einklang zu bringen, damit sich die wirkliche Entwicklung nicht „gedankenlos" vollzieht.

SUMMARY

The question whether the Dutch nation is an anachronism in Europe on its
way to unity, is bound up with the question whether the national is an essential and inherent element of European reality. To our mind, the answer
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should be affirmative. Yet there is the danger that the Dutch
nation, as a
nation, may perish in the new world, not in the first place by external influences, but owing tO a lack of consciousness of its personality, and a lack
of will to continue as a nation. Against this background we thought it much
to our purpose to ask ourselves in what the Dutch national consciousness
actually consists. In a democratic state the political parties ultimately decide in
parliament, on the political future of the people and the shaping of the integration. Therefore we have restricted our study to these parties, starting with
the foundation of the Anti-Revolutionaire Partij and ending in our days. The
general uncertainty about the meanings of the terms used made it necessary
to define our concepts. "People" as used in this study is meant to stand for a
moral unity of individuals, belonging together because they naturally have in
common certain peculiarities. This body grows into a nation if it is
aware of

its indissoluble unity and its personality, and wants to preserve these in independence and, preferably, within a separate
state, fully aware of the continuity of its community. Nationalism is the effort to preserve the nation and
to further its welfare, on the basis of the conviction that it represents a given
value and has a given task to fulfil. As tO the content of this term, several
different typeS of nationalism can be distinguished, depending on the relative
importance attached to the various factors influencing the formation of a
people, and to the main elements in the foundation of a nation. Predominant
parts are played by the integralistic and the traditionalistic nationalism. The
former recognizes only one factor as formative of a people, and as the basis
of a nation, in most cases race, state, or religion. In addition, it ascribes an
absolute validity to the nation. In the Netherlands the predominant position
is taken by the traditionalistic nationalism, which views the nation as a
symbiosis of various peculiarities and the people's consciousness of forming a
unit. Now the state, now culture or language is regarded as the chief peculiarity. Often, state and people as well as state and nation are identified, which
creates the basis for a state-nationalistic conception. The traditionalistic nationalism as based on the concept state has been the main influence on the ideas
of the Dutch political parties.
The protestant parties view the Dutch nation aS the unique result of religion.
Central in the views of the Anti-Revolutionaire Partij is the idea that the calvinistic outlook on life is the key-note of our nation, and that the national
prevails over the international. Its vision is state-determined, narrowly Dutch,
and calvinistic. The Christelijk-Historische Unie, embodying the historically
determined combination of three political currents, is more difficult to gauge
in its political way of thought. From a negative attitude to the international it
has turned round to take a more positive stand. The content of its national
views, however, is almost exclusively based on protestantism, and is at the
same time state-determined and narrowly Dutch. The basis of the other protestant parties is, in general, almost exclusively protestant-national, and these
parties are opposed to international integration. The Roman-Catholic parties
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are based on the view that the state is the main formative element of the
nation. As externally they are in favour of a synthesis of the national and the
international, we call them moderate. They are traditionalistic groups viewing
the state as tile chief formative element of the nation. The socialistic political
current has gone through a considerable development, from moderately internationalistic to moderately nationalistic on a state-national basis. The communist parties, as local branches of world communism, consider the national
to be inferior, in theory and practice, to the objectives of world communism.
The liberal current, taking up a differentiated position before World War II
in consequence of the existence of several parties, developed into a current
with state-national views, and, later still, showed a strong tendency tOWards
creating an equilibrium between national and international interests. The
fascist groups had a strong national feeling, which in Zwart Front and Nationaal Front was „volks"-national, and in Verdinaso „volks"-national, statenational, and race-national in succession. The national-socialist groups had a
strongly race-national basis, with this restriction that in the largest group, the
Nationaal-Socialistische Beweging, the ideas on race at first feebly resounded
in the preponderantly state-national views, but gradually became louder, and
ultimately dominated. In addition, there are a number of political parties and
extra-parliamentary groups that have paid special attention to the national
problem.
The fact that, in general, a traditionalistic view of the nation is held, facilitates
the development of international integration and does not impede the continuation of the Dutch nation. That, however, these views predominantly
have a state-national content, means that political thought about tile nation
has tagged behind the actual involvement of our country in the international,
and in particular the European bodies. Only the "volk--national Dutch consciousness is capable of adequately supporting the Dutch nation in its efforts
at self-preservation under these conditions, so that we deem it necessary that
more attention should be paid to this in the programmes and views of the
political parties. Even if we see that the political ideologies referred to above
are constantly losing in significance, it is still imperative to relate these i(leologies to contemporary demands, so as to prevent the actual development
taking place without having received due consideration.
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