NSB en CD, verschillende kanten rechts
door J.T. van Es
Inleiding
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 3 mei 1994 werd door de Centrumdemocraten
van Janmaat een klinkend resultaat behaald. De partij kreeg drie zetels in de Kamer. Eigenlijk
viel dat nog een beetje tegen, want de uitslagen van de twee maanden eerder gehouden gemeenteraadsverkiezingen had een grotere winst voor de CD doen verwachten. Regelmatig werd in beschouwingen na deze verkiezingswinst de parallel getrokken mei de NSB. CD'ers werden de
NSB'ers van nu genoemd. In deze bijdrage wordt duidelijk, dat die parallel niet terecht is.
De NSB-opkomst in 1935
1935 was voor de Nationaal Socialistische Beweging van ir. Anton Mussert een topjaar. De partij
was iets meer dan drie jaar oud en stond sinds de lente van 1932 redelijk in de landelijke belangstelling. Op dat moment had de NSB honderd leden, maar nadat onder meer het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant verklaringen van Mussert in hun kolommen hadden opgenomen begon de aantrekkingskracht van de beweging groter te worden. Nog voor het
einde van het jaar was het ledenaantal van duizend gepasseerd.' Toen de partij in april 1935 voor
het eerst aan verkiezingen (Provinciale Staten) meedeed, waren er al ongeveer 35.000 leden. Het
gigantische succes van de NSB bij die verkiezingen, de partij behaalde 294.000 stemmen, ongeveer 7,9 %, is nog altijd ongeëvenaard in de Nederlandse geschiedenis. Het ledental steeg er in
korte tijd (tot voorjaar 1936) naar 52.000, maar de beweging van Mussert was eigenlijk al over
haar hoogtepunt heen. In de volgende jaren zou het aantal leden zich stabiliseren op de eerdergenoemde 35.000.2
In het Stichts-Hollandse grensgebied scoorde de NSB zeer verschillend.

dewater

42

TABEL I: NSB-scores (in percentages) per gemeente'
GEMEENTE
Barwoutswaarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort
Oudewater
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

1935(PS)
7,5
9,6
9,8
15,0
9.7
6,4
1.0
8,0
7,2
6,6
5,9
9,6
6,0
5,8
12,4
7,4
5,2

1937 (Tweede Kamer)
4.0
5.7
4,6
10,8
7.7
3,0
2,0
4,0
3,8
4.5
1.7
3,7
3,5
6,8
8,0
3,6
3,0

1939(PS
2,5
3,9
2,7
10,2
7,7
2,5
3,5
4,8
1.9
4,7
0,6
5,7
2,7
7,5
4,4
3,6
0,8

Absolute koploper in de regio bij de Statenverkiezingen van 1935 was Hekendorp, waar 14,98,
afgerond naar 15 procent van de kiezers achter Mussert stond. Hekendorp behoort daarmee ook
landelijk tot de overtuigd bruine gemeenten, al haalt ze het niet bij de 38,79 % van het Drentse
Anloo. Boven de tien procent kwam de NSB in de regio alleen nog in Willeskop: 12,4 %.
Een groter aantal streekgemeenten bleef net onder die grens: Bodegraven (9,6 %), Harmeien (9,6
%), Hoenkoop (9,7 %) en Rietveld (9,6 %).
Woerden benaderde met 7,4 % het landelijk gemiddelde, net als Barwoutswaarder (7,5 %), Linschoten (8 %) en Montfoort (7,2 %). Daarnaast waren er gemeenten waar de NSB in het geheel
niet aansloeg. Lange Ruige Weide met amper één procent Mussert-kiezers, spant daarbij de
kroon. Relatief laag komen ook Papekop (5,9 %), Waarder (5,8 %) en Zegveld (5,2 %) uit de bus.
Die verschillen zijn zo groot, dat een duidelijke regionale trend niet te onderkennen is. In zijn
scriptie "Het fascisme in Zuid-Holland Oost en Utrecht West" heeft A.J. Boele daartoe een poging ondernomen. Hij heeft de verkiezingsresultaten gerelateerd aan een aantal bestaande theorieën, onder meer die van de Amerikanen Loomis en Beegle (1946), Lipset (1963) en de Nederlanders Kooy ( 1964) en Vellenga ( 1975 ).
De Amerikaanse theorieën zijn echter op nazi-Duitsland gebaseerd en als uit het Nederlandse onderzoek een ding blijkt, is wel dat de redenen voorde massale aanhang van de NSDAP in Duitsland niet zonder meer naar Nederland te vertalen zijn. Kooy heeft zijn studie vooral gebaseerd op
de gegevens van Winterswijk, Vellenga beperkt zich tot Zuid-Limburg. Hoewel met name Kooy
een vrij geslaagde poging heeft gedaan het geval Winterswijk te algemeniseren blijft het toch
moeilijk eenduidige conclusies te trekken uit zijn materiaal. Meer aanknopingspunten bieden
daarom het werk van Bardeloos (1948) en vooral Passchier en Van der Wüsten (1979). Zij hebben, ieder vanuit een eigen gezichtsveld, geprobeerd de nationaal-socialistische aantrekkingskracht op de kiezer te verklaren. Van grote waarde zijn ook de deelstudies naar het NSB-stemgedrag. Voor onze regio heeft Boele daar dus onderzoek naar gedaan, terwijl verder een analyse van
de verkiezingsresultaten in de Krimpenerwaard (Keuken. 1982) van belang is.
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Het is in dit artikel niet de bedoeling het werk van Boele over te doen, maar wel lijkt het van belang de theorieën van vooral Passchier en Van der Wüsten in deze regio te toetsen. Daarmee kan
niet alleen mogelijk een verklaring voor de grote onderlinge verschillen in NSB-stemgedrag van
de diverse gemeenten gegeven worden, maar kan bovendien de blik gericht worden op de CDkiezers anno 1994.
Poging tot analyse
Bardeloos was in Nederland de eerste die de electorale opkomst van de NSB probeerde te verklaren.4 Hij onderscheidt in zijn onderzoek drie regionale modellen. Het grensgebied van Zuid-Holland en Utrecht zou in zijn "Westelijke type" moeten passen. Een belangrijke oorzaak voor de nationaal-socialistische sympathieën hier zou het ontbreken van een dragende gedachte (zoals in
Limburg het katholicisme dat was) zijn. Daarnaast noemt hij de economische ontevredenheid en
een algemene wrok tegen de maatschappij. De "angst voor rood'', die met name bij de middenstand en de "fatsoenlijke" burgerij bestond, zou verhinderd hebben dat deze kiezers hun heil
zochten bij de sociaal-democraten of de communisten. Belangrijk voor deze regio is tenslotte
Bardeloos' verklaring waarom de boeren zich niet tot de linkerkant van het politieke spectrum
wendden: zij zouden de SDAP, de CPH en andere kleinere linkse partijen vooral als arbeidersbewegingen beschouwd hebben, die de agrarische problemen en noden niet onderkenden. Als laatste punt noemt Bardeloos de "algemene verachting voor de massa", die in het westen duidelijker
aanwezig was dan in andere delen van het land.
De sociaal-geografen Passchier en Van der Wüsten hebben in 1977 op basis van electorale, demografische en sociaal-economische gegevens van alle 1039 gemeenten in de dertiger jaren een
theorie opgesteld over de nationaal-socialistische gevoeligheid van de Nederlanders. Daarvoor
hebben zij aan de hand van criteria als welstand, verstedelijking en verzuiling de verkiezingsuitslagen geanalyseerd.5
De meeste kans op een goede NSB-score in 1935 maakten gemeenten met een sterke aanhang
van de Nederlandsche Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij (NBTMP) bij de Kamerverkiezingen van 1933, een normale verzuiling, weinig liberale kiezers, een sterke verstedelijking, een
hoge welstand en een gemiddelde werkloosheid. Uit het vervolg zal blijken dat zo'n gemeente in
het grensgebied van Utrecht en Zuid-Holland niet bestaat.
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NSB-propaganda in Den Haag, 1935.
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Toch kunnen de genoemde criteria verder worden bekeken. Allereerst de aanhang van de
NBTMP en een van de andere rechtse splinters in 1933, Nationaal Herstel.

TABEL II: Proteststemmen bij de Kamerverkiezingen van 1933
GEMEENTE
Barwoutswaarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort
Oudewater
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

N B T M P & NATIONAAL H E R S T E L
1,8
3,6
2,1
11,0
5,9
1,3
10,0
3,0
0,7
0,7
8,7
4,4
6,6
7,2
6,2
0,8
1.5

ld. + ANFB & VVN
6,3
5,7
2,1
11,3
6.3
1,3
10,0
3,0
0.7
4,5
9,8
11,3
6,6
10,9
6,2
5,2
1.5

In de zeventien gemeenten in de regio scoorden beide partijen sterk (dat wil zeggen 10 % of
meer) in Lange Ruige Weide (10 %) en Hekendorp (11 %) en uitgesproken zwak (minder dan 5
% )in talrijke andere gemeenten, waarbij Oudewater en Montfoort met beide 0,7 % en Woerden
met 0,8 % de kroon spanden. Passchier en Van der Wüsten houden echter de mogelijkheid open
ook de resultaten van enkele andere rechtse (protest-)partijen bij dit criterium te betrekken. Als
daarvoor de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond (ANFB) en het Verbond van Nationalisten (VVN) worden gekozen, wordt het bovenstaande beeld enigszins gecorrigeerd. Hekendorp
komt dan samen met Rietveld aan kop (11,3 %), terwijl ook Waarder (10,9 %), Lange Ruige
Weide ( 10 %) en Papekop (9,8 %) hoog scoren. Ook aan de onderzijde zijn nu correcties mogelijk. Montfoort blijft nog altijd een gemeente met een uiterst laag percentage voor extreem-rechts
(0,7 %), maar Oudewater zit op 4,5 %, wat volgens de criteria van Passchier en Van der Wüsten
nog steeds zwak blijft. In de categorie gemiddeld vallen nu echter gemeenten als Woerden (5,2
%), Barwoutswaarder (6,3 %) en Hoenkoop (6,3 %).
Voor de verzuiling wordt door de beide sociaal-geografen niet alleen naar de drie grote confessionele partijen van de moment, de Roomsch-Katholieke Staats Partij, de Anti-Revolutionaire
Partij en de Christelijk Historische Unie (RKSP, ARP en CHU), maar ook naar de linkse zuil, de
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Gezien de traditioneel sterke positie van de
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in deze regio lijkt het gerechtvaardigd om ook die resultaten bij de gegevens over verzuiling te betrekken. In alle gevallen gaat het om de Kamerverkiezingsresultaten van 1933.
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TABEL III: Verzuiling (gezamenlijke resultaten - in percentages - van de RKSP, ARP, CHU,
SGP en SDAP) bij de Kamerverkiezingen van 1933
Barwo uts waarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort

Oude water
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

92,1
84,8
92,1
77,7
87,3
91,1
87,2
84,2
87,6*

89,3
86,9
81,2
91,5
80,7**
87,7
85,2
96,7

* cijfer negatief beïnvloed door 8,2 % stemmen voor de RKVP
** cijfer negatief beïnvloed door 6,3 % stemmen voorde CDU
Volgens de scheidslijnen van Passchier en Van der Wüsten (< 65 %: zwak ver-zuild, 65-80 %:
gemiddeld verzuild en >80 %: sterk verzuild) komt de hele regio als sterk verzuild naar voren.
Alleen Hekendorp met in 1933 77,7 % kiezers voor RKSP, ARP, CHU, SDAP of SGP scoort gemiddeld en Waarder is met 80,7 net op het randje. Dat cijfer is echter bedrieglijk, omdat in die gemeente de kleine CDU (Christelijk Democratische Unie) 6,3 % van de stemmen behaalde. Veel
gemeenten hebben zelfs een verzuilingsgraad boven de negentig procent. Zegveld komt er met
96,7 % als de meest verzuilde gemeente uit naar voren.
In dit verband is het nuttig om erop te wijzen dat de verzuiling in de regio in 1933 nog traditioneel
is. De niet-kerkelijk gebonden SDAP-zuil komt in geen enkele gemeente boven de 10 % aanhang
uit. Woerden doet het met 9,2 % nog het beste voor de sociaal-democraten.
Het aantal liberale kiezers is ook van belang voor de NSB-gevoeligheid.
TABEL IV : De liberale zuil (gezamenlijke resultaten, in percentages, van de Vrijzinnig Democraten en de Vrijheidsbond -Liberale Staats Partij- in 1933)
Barwoutsw aarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort

0,0
6,5
3,6
8,7
3.6
0,8
2,8
7,6
1,5

Oude water
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

5,3
1.6
4,7
2,0
2,1
2,1
7,1
0,6

Het jaar 1933 geldt ook nu weer als graadmeter, waarbij een score van minder dan 4 % laag is, 412 % gemiddeld en meer dan 12 % is goed voor een hoge score. De twee grote liberale partijen
van de dertiger jaren waren de Vrijheidsbond en de Vrijzinnig Democraten. Hun resultaten worden in dit geval opgeteld. Veel aanhangers heeft de liberale stroming niet gehad in 1933. Slechts
zes gemeenten komen in de categorie gemiddeld uit. Opvallend is dat het kleine Linschoten met
7,6 % de meest liberale gemeente van de streek is, terwijl de meer stedelijke kernen van Woerden
(7,1 %), Oudewater (5,3 %) en Montfoort ( 1,5 %) daarbij achter blijven.
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TABEL V:

Verstedelijking

GEMEENTE
Barw o utsw aarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort
Oude water
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

VERSTEDELIJKINGSGRAAD
gemiddeld
sterk
gemiddeld
zwak
zwak
zwak
zwak
gemiddeld
sterk
sterk
zwak
gemiddeld
zwak
zwak
zwak
sterk
zwak

Van de zeventien regionale gemeenten is de mate van verstedelijking gering. Alleen Woerden,
Bodegraven, Oudewater en Montfoort zijn, volgens de criteria van Passchier en Van der Wüsten,
sterk verstedelijkt. Een aantal andere gemeenten (onder meer Linschoten en Harmeien) is gemiddeld verstedelijkt, het restant geldt als niet verstedelijkt. Criterium hiervoor is het percentage van
de beroepsbevolking dat in de landbouw werkt.
Passchier en Van der Wüsten kijken daarnaast naar de welstand (het aantal aangeslagenen voor
de inkomstenbelasting) en de werkloosheid. Aangezien die gegevens niet voor alle betrokken gemeenten beschikbaar waren, zijn ze in dit geval achterwege gebleven. Voorzichtig kan echter gesteld worden dat zowel de werkloosheid als de welstand in de regio gemiddeld waren.
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Mogelijke verklaringen
TABEL VI: De regiogemeenten beoordeeld naar de criteria van Passchier en Van der Wüsten
op het gebied van NBTMP-aanhang, verzuiling, liberalisme en verstedelijking (gegevens
1933)
LIBERALISME VERSTEDELIJKING
0
0
+
o

GEMEENTE
NBTMP VERZUILING
Barwoutswaarder
+
0
Bodegraven
0
+
Harmeien
+
Hekendorp
+
0
Hoenkoop
0
+
Kamerik
+
+
+
Lange Ruige Weide
Linschoten
+
Montfoort
+
Oudewater
+
+
+
Papekop
Rietveld
+
+
Snelrewaard
+
0
Waarder
+
+
Willeskop
0
+
Woerden
+
0
Zegveld
+
+ = sterk, 0 = gemiddeld, - = zwak

Wanneer die resultaten naar de stembusuitslagen van 1935 gelegd worden blijkt dat, zoals gezegd, geen van de zeventien regio-gemeenten binnen de criteria van Passchier en Van der Wüsten valt. Toch betekent dat niet dat hun analyse voor de omgeving waardeloos is.
Op grond van de NBTMP-aanhang (c.s.) zouden Hekendorp, Lange Ruige Weide, Papekop,
Rietveld en Waarder hoog kunnen scoren bij de NSB in 1935.
Bij de verzuiling komt alleen Hekendorp nog in aanmerking. De overige gemeenten hangen te
sterk aan kerken, zoals gezien speelt de SDAP-zuil vrijwel nergens een rol van betekenis om in
deze categorie binnen de "gewenste" NSB-normen te vallen.
Het liberalisme is sterk verdeeld, maar scoort "zwak", hét criterium voor een hoge NSB-aanhang
in dit model, in Barwoutswaarder, Harmelen, Kamerik, Lange Ruige Weide, Montfoort, Papekop, Snelrewaard, Waarder, Willeskop en Zegveld.
Een sterke mate van verstedelijking, een vierde voorwaarde voor een stevige nationaal-socialistische verkiezingsscore, wordt alleen gevonden in de drie stadjes die de regio op dat moment telde,
Montfoort, Oudewater en Woerden, en in het kaasdorp Bodegraven.
Van de zes gemeenten, die in deze omgeving in 1935 relatief veel NSB-kiezers telden, Hekendorp, Willeskop, Harmeien, Hoenkoop, Bodegraven en Rietveld, is ook geen eenduidig beeld te
verkrijgen.
Het is op dit moment weer van belang om naar Bardeloos' typologie te kijken. Zijn stelling dat
het nationaal-socialisme het in dit deel van het land goed deed bij gebrek aan een dragende gedachte, gaat in een zo sterk verzuild gebied als de Stichts-Hollandse grensstreek niet op. De economische onvrede en het gebrek aan vertrouwen in de arbeiderspartijen zou echter weer wel een
goede reden kunnen zijn. De crisis van de jaren dertig had diepe sporen achtergelaten op het plat4«

teland. Veel boeren verkeerden in onzekerheid en moesten hun bedrijf verkopen of lange jaren
genoegen nemen met steeds grotere schulden en kleinere inkomens. Niet voor niets heeft in een
aantal sterk agrarische gemeenten de protestpolitiek van partijen als de NBTMP succes gehad.
Toch kan daaruit niet te snel worden afgeleid dat de theorie van Loomis en Beegle. die de opkomst van het Duitse nazidom verklaarden uit de grote aanhang van Hitler op het platteland zonder meer naar Nederland over te zetten is. Sinds Van Schendden" moeten gelijktijdig voorkomende verschijnselen niet te lichtvaardig met elkaar in verband gebracht worden. Hij heeft er bovendien terecht op gewezen dat de Nederlandse en Duitse situaties geenszins zonder meer vergelijkbaar zijn. In Duitsland ging het economisch een stuk beter dan in Nederland, terwijl toch de
nationaal-socialistische achterban in dat land veel groter was.
Passchier en Van der Wüsten hebben er bovendien de nadruk op gelegd dat het merendeel van de
Nederlandse NSB-aanhang in de steden en de sub-urbane gebieden gevonden werd, onder vooral
mensen met een meer dan gemiddeld inkomen. Die categorie kan alleen in Woerden en al in veel
mindere mate in Oudewater en Montfoort aanwezig geweest zijn en juist in die plaatsen scoort de
NSB geenszins opvallend.
Boele stelt overtuigend, dat de boeren in de regio Zuid-Holland Oost en Utrecht West door de
economische crisis geraakt werden en dat dit tot protesten leidde.7 Toch moet er een andere reden
zijn, waarom de geradicaliseerde boeren van Hekendorp, Willeskop, Harmeien of Hoenkoop
zich wel en die van Lange Ruige Weide zich in 1935 niet massaal tot de NSB wendden. Een blik
op de Krimpenerwaard biedt in dit geval weinig uitkomst. Keuken concludeert daar, dat naast de
NSB, die er tussen de 5 en 19,8 % trekt, ook de linkervleugel (SDAP en afsplitsingen) garen bij
de ontevredenheid spint.
Die tendens is in het iets oostelijker daarvan gelegen Hollands-Utrechtse grensgebied niet terug
te vinden. In gemeenten als Oudewater en Snelrewaard boeken de sociaal-democraten enige
winst in 1935 ten opzichte van de resultaten van de Kamerverkiezingen van 1933, maar in veel
andere gemeenten slinkt de toch al zo bescheiden aanhang van links zelfs nog verder.
Het duidelijkste aanknopingspunt voor een verklaring van het grote percentage NSB-kiezers in
de zes genoemde gemeenten moet toch de situatie in Hekendorp zijn. Boele heeft hier een vijftiental NSB-leden kunnen achterhalen, dertien mannen en twee vrouwen.8 Het zijn hoofdzakelijk
vertegenwoordigers van de vrije beroepen van protestants-christelijke huize.
Dat maakt de conclusie makkelijk, dat het dus de verontruste hervormde of gereformeerde middenstand was, die zich tot de NSB aangetrokken voelde. En toch is het maar de vraag of die conclusie houdbaar is. Die middenstand was namelijk ook in talrijke andere regio-gemeenten ongerust en waarom was er, om er maar een paar te noemen, in Zegveld of in Kamerik geen noemenswaardig percentage NSB-kiezers?
Duidelijk is wel, onder meer uit het, overigens felbestreden, voorbeeld van het Zeeuwse Waarde
ira het boek van Kooy'dat de streng protestants-christelijke hoek ondanks de trouw aan de kerkelijke achterban, in 1935 relatief makkelijk zwichtte voor de zich zo netjes christelijk en Oranjegezind presenterende partij van de al even burgerlijke en nette ingenieur van Provinciale Waterstaat
Anton Mussert.
Vrijwel alle auteurs over het onderwerp maken melding van plaatselijke kopstukken, die de
bruine keuze mede hebben bepaald of juist tegengehouden. Het voorbeeld van Waarde past daarbij, dat van Nieuwer-Amstel of Winterswijk zijn andere. De aanwezigheid van een welbespraakt
redenaar binnen de NSB-gelederen van Nieuwer-Amstel heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het
hoge percentage Mussert-aanhang in 1935 in die gemeente.1" Het is echter onduidelijk wat de invloed op dit gebied van een korenmolenaar, een bakker of een smid in Hekendorp is geweest.
De verzuiling kan een factor van betekenis zijn geweest. Bij een vergelijking van de verkiezingsuitslagen per zuil (protestants-christelijk, katholiek en sociaal-democratisch) zijn er opvallende

49

verschillen. In 1931 komt de PC-zuil in Hekendorp met 48,2 % uit de stembusstrijd tevoorschijn,
in 1933 is dat evenveel, in 1935 groeit het percentage tot 49,2 om in 1937 en 1939 respectievelijk
op 53,7 en 47,9 uit te komen. De protestants-christelijke kiezer kan daarmee als honkvast worden
betiteld.
De katholieke kiezers, in hoofdzaak thuis bij de RKSP, zwabberen wat meer. In de vijf verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer uit de dertiger jaren scoort deze zuil wisselend:
1931 27,1 %; 1933,28,2%; 1935 25,7%; 1937,25,4%en 1939, 25,6 %. Een duidelijke daling in
het cruciale jaar 1935 dus.
De sociaal-democraten komen er met respectievelijk 2,3 % (1931), 2,3 % (1933), 3,9 % ( 1935),
2,4 % (1937) en 5,4 % ( 1939) eveneens wisselend af. Een relatief forse stijging in 1935. maar een
duidelijke golfbeweging daarna.
Het is verleidelijk om, ondanks het ontbreken van NSB-leden uit die hoek, de katholieke bevolkingsgroep in Hekendorp als mogelijke Mussert-sympathisanten aan te wijzen. De katholieke
kerk stond zeker niet afwijzend tegenover het Italiaanse fascisme en had in 1935 ook haar stem
tegen het Hitler-bewind in Duitsland nog niet verheven. Juist omdat de verzuiling in Hekendorp
niet zo fanatiek was als in de andere regio-gemeenten, zou dit een verklaring kunnen zijn. Daarbij
is van meet af aan duidelijk, dat ook andere factoren een rol moeten hebben gespeeld. In gemeenten met eveneens hoge percentages katholieken, zoals Montfoort, Oudewater of Snelrewaard,
scoorden in 1935 niet opvallend. Ook gemeenten, waar het aantal katholieken ongeveer vergelijkbaar was met dat in Hekendorp, zoals Kamerik en Zegveld, laten geen bijzondere NSB-resultaten zien. In die gemeenten speelt waarschijnlijk echter een rol, dat de protestpartijen, zoals de
NBTMP er bij voorgaande verkiezingen ook al minder aanhang had.
Zoals eerder duidelijk werd kwamen de protestpartijen er in 1933 vooral goed afin Hekendorp en
Rietveld (11,3 %), Waarder (10,9 %), Lange Ruige Weide ( 10 %) en Papekop (9,8 %). Met uitzondering van Waarder en Lange Ruige Weide, waar de protestants-christelijke groep verre de
overhand heeft, zijn het sterk gemengde gemeenten. Ook de overige drie met een hoge NSBscore, Bodegraven, Harmeien en Hoenkoop hebben een duidelijk gemêleerde religieuze bevolkingssamenstelling. In de gevallen van Bodegraven en Harmeien zullen, zonder dat dat hier te
bewijzen is, de factoren stedelijk en welstand een rol hebben gespeeld bij de keuze voor de NSB.
Aangenomen moet worden dat de in de knel geraakte middenstand hier een belangrijk aandeel in
het NSB-stemgedrag heeft vertoond. In de sterk agrarische gemeenten Hekendorp, Hoenkoop en
Rietveld kan dat de oorzaak niet geweest zijn. Wat Passchier en Van der Wüsten als middenstand
omschrijven, was hier zo beperkt van omvang, dat de groep voor de verkiezingsuitslag onvoldoende gewicht in de schaal kon leggen om de behaalde hoge percentages te verklaren. Het kan
niet anders of de keuze voor de NSB moet bepaald zijn door zwoel de algemene of economische
onvrede enerzijds als de sociale spanningen of gespannenheid, die de gemengde religieuze situatie met zich mee heeft gebracht. Alleen voor Willeskop gaat het verhaal niet volledig op. Hier
kwamen de protestpartijen in 1933 niet verder dan 6,2 %. Er moet echter rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden indat jaar, die overigens verder niet te bewijzen zijn.
"Afvalligheid" van het katholieke volksdeel kwam vaker voor, zoals bijvoorbeeld uit Vellenga's
studie over Zuid-Limburg blijkt of uit Joostens boek over de successen van fascistische, fascistoïde en nationaal-socialistische partijen. Toch was het geen algemeen verschijnsel. In NieuwerAmstel bijvoorbeeld waren het juist de protestants-christelijke kringen, die zich door de NSB
aangetrokken voelde. ' '
In deze regio lijkt het echter de enige mogelijkheid. Als deze verklaring klopt, dient de vraag zich
onmiddellijk aan, waarom die situatie wel in de betrokken gemeenten en niet in andere tot een
keuze voor de NSB heeft geleid. Meer gedetailleerd onderzoek naar het antwoord is daarvoor
noodzakelijk. Eén hypothese verdient het daarbij nader onderzocht te worden. In de agrarische
gemeenten Hekendorp, Hoenkoop, Papekop, Willeskop en Rietveld woonden de protestants-
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christelijke en katholieke volksdelen door elkaar. In bijvoorbeeld Kamerik of Zegveld bestond
een veel meer gescheiden situatie. Daarnaast zullen ongetwijfeld plaatselijke omstandigheden,
zoals een goede onderlinge verstandhouding, een geliefde dominee of pastoor of een democratisch ingesteld gemeentebestuur (en dat was in de jaren dertig niet zo vanzelfsprekend als het nu
mag lijken) een belangrijke rol gespeeld hebben.
Saillant is in dit verband ook de positie van Papckop. Die gemeente heeft in 1933 een hoog aantal
NBTMP-kiezers en daarmee goed uitgangspunt voor een hoge NSB-score. Toch komt bruin er in
1935 met 5,9 % , vergelijken met het landelijk gemiddelde, bekaaid af.
Ter afronding is het nog van belang om te zien, wat de NSB na 1935 in de regio heeft gedaan. Het
succes in dat jaar deed de democratische partijen inzien, dat de beweging van Mussert bestreden
moest worden. Van links tot rechts verzamelden leden en leidende figuren uit deze partijen zich
in de beweging Eenheid Door Democratie. Nederland was geschrokken van het goede NSB-verkiezingsresultaat en een belangrijk deel van de politiek bewusten ging zich tegen de nationaal-socialisten verzetten. Degenen bovendien die tot dan het nationaal-socialisme hadden gezien als
een weliswaar rechtse, maar toch respectabele beweging, konden in de ontwikkelingen in HitlerDuitsland tussen 1935 en 1937 zien. welke kant het met de nazi's opging. De Jodenvervolging,
die weliswaar al in 1933 begonnen was, had extreme vormen aangenomen, net als het vertrappen
van burgerrechten.
Daarnaast zorgde Musserts partij voor het vervreemden van de kiezers. Antisemitisme had in de
NSB tot 1935 geen openlijke rol van betekenis gespeeld. Na 1935 gebeurde dat in toenemende
mate. De NSB radicaliseerde, maar zag daarmee een flink percentage van de kiezers weer terugkeren in de schoot van een van de andere partijen. De Kamerverkiezingen van 1937 brachten binnen de NSB allesbehalve euforistische reacties. De sterke teruggang werd in 1939 bekroond bij
de verkiezingen voor Provinciale Staten. Veel van de in 1935 behaalde zetels moesten daar weer
worden ingeleverd. Bij beide verkiezingen was voorde NSB ongeveer 4% van de stemmen weggelegd.
De grensstreek van Utrecht en Zuid-Holland vormde op die regel geen uitzondering. Van de zes
relatief bruine gemeenten: Hekendorp, Willeskop, Harmeien, Hoenkoop, Bodegraven en Rietveld, valt in 1935 en 1937 alleen Hekendorp (10,8 en 10,2 %) nog op. De NSB heeft er, ook in
vergelijking tot de rest van het land, blijkbaar wortel geschoten. In Willeskop valt de schade in
1937 nog mee (8 %), maar in 1939 is het met 4,4% voorbij. De gemeente benadert dan het landelijk gemiddelde.
Harmelens flirt met Mussert is al in 1937 voorbij (4,6 %) en in 1939 komt de partij met 2,7 % niet
eens bij de landelijke cijfers. Hoenkoop verliest weinig bruine aanhang, zowel in 1937 als in
1939 scoort de NSB 7,7 %. In Bodegraven loopt de NSß'-schare al flink terug in 1937 (5,7 %) en
dat gaat in 1939 nog verder (3,9 %, ongeveer het landelijk gemiddelde). Rietveld heeft zich in
1937 ook bekeerd. Dan stemt nog slechts 3,7 % NSB, in 1939 echter is het aantal weer gestegen
tot 5.7: samen met Hekendorp en Waarder is de gemeente dan een van de drie in de regio waar de
NSB meer dan vijf procent van de kiezers weet te bekoren. Met name voor Waarder is die positie
merkwaardig, aangezien daar in 1935 relatief weinig NSB-aanhang zat (5,8 %). In 1937 is dat al
6,8 %en in 1939, de laatste democratische graadmeter voor de Tweede Wereldoorlog, maakt van
de Waarderse kiezers 7,5 % het hokje voor de naam van een NSB-kandidaat rood. De Zuidhollandse gemeente behoort daarmee tot de spaarzame plaatsen, waar Musserts geradicaliseerde beweging blijkbaar meer in de smaak valt, dan zijn zeer rechtse burgermanspresentatie van vier jaar
tevoren.
Toch moet ook in 1939 nog één kanttekening gemaakt worden: de NSB van dat jaar was niet de
NSB van de periode na mei 1940, de partij die uiteindelijk verregaand met de Duitse bezetter zou
collaboreren.
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Veertig jaar later: de opkomst van de CD
Hoewel het nationaal-socialisme in 1945 dood verklaard werd, is politiek ultra-rechts ook in Nederland niet verdwenen met het verbod op de NSB en de dood van Mussert. In de euforie van de
eerste naoorlogse jaren is aanvankelijk geen plaats voor zeer rechtse partijen. Maar in de conservatieve vleugels van de christelijke partijen KVP, CHU en ARP en van de nog kleine liberale
VVD zullen kiezer een thuis gevonden hebben, dat zij anders wellicht bij een duidelijke partij te
rechter zijde zouden hebben gehad. De plotselinge opkomst van de Boerenpartij in het midden
van de jaren zestig is wat dat betreft een teken aan de wand. Boer Koekoek weet het bij de Kamerverkiezingen van 1967 zelfs tot zeven zetels te brengen. De partij richt zich op, uiterlijk, onbeholpen wijze tot de onvrede bij veel burgers in deze periode. Het langharige, werkschuwe en
vooral ongewassen tuig moet maar eens aangepakt worden, de bureaucratie in Den Haag zullen
de Boeren wel eens een lesje leren en wie of wat niet mee wil werken, kan rekenen op de oprichting van een concentratiekamp op de Veluwe, waar heropvoeding plaats moet vinden. Wellicht
gezien het accent van politiek leider Hendrik Koekoek is de partij nooit helemaal serieus genomen, maar zelfs op plaatselijk niveau komen de Boeren goed uit de verf. In deze regio is Woerden
de enige gemeente met een eenmansfractie voor de Boerenpartij in de gemeenteraad. Juist een
gemeente waar de boeren lang niet in de meerderheid zijn, zodat de conclusie voor de hand ligt,
dat de BP ook sterk onder de ontevreden stadsbewoners scoort. Anders is ook een Amsterdamse
raadsfractie voor de BP niet te verklaren.
Extreem rechts is met de BP tijdelijk onderdak. Ook andere protestpartijen zoals de Nederlandse
Middenstands Partij, Democratische Middenpartij, Rooms-Katholieke Partij Nederland of Binding Rechts en zelfs de Democratisch Socialisten '70, die weliswaar democratisch maar allesbehalve socialistisch is, zullen in de periode na de teloorgang van de BP een vergaarbak van rechtsdaklozen worden. In 1981 doet Koekoek opnieuw aan de Kamerverkiezingen mee. De naam
Boerenpartij is dan vervangen door Rechtse Volkspartij. De RVP scoort in deze regio beroerd.
Met 0,4 % van de stemmen (goed voor acht kiezers) komt extreem rechts er in Driebruggen (de
gemeente waarin in 1964 Lange Ruige Weide, Hekendorp, Papekop en Waarder waren samengegaan) nog het beste af. In de overige gemeenten is er nog minder aanhang.
Bij de verkiezingen van 8 september 1982 is er voorde RVP opnieuw weinig animo in de regio.
Wel dient zich bij die gelegenheid een nieuwe extreem-rechtse partij aan: de Centrum Partij, geleid door drs. Hans Janmaat. Janmaat komt met een zetel in de Tweede Kamer, maar die heeft hij
niet aan de regio Woerden te danken. De CP doet het het best in Woerden zelf, waar 106 kiezers
achter Janmaats ideeën blijken te staan.12 Ook in Montfoort
(0,6 %), Harmeien (0,5 %) en Linschoten (0,5 %) doet de CP relatief goede zaken, relatief, want
het blijft een handjevol kiezers.
In 1986 is de situatie voor extreem-rechts nog minder gunstig. De partij is inmiddels gescheurd.
Janmaat is voor zichzelf begonnen en doet nu als kopman voor de Centrumdemocraten (CD)
mee. De CP gaat als CP'86 verder. In Woerden krijgt die partij nog 66 stemmen (0,4 %) en Janmaats CD behaalt 17 stemmen (0,15 %); in de overige gemeenten is het resultaat niet beter, vaak
slechts 0,1 % of helemaal geen stemmen.
Pas in 1989 is er sprake van een kleine doorbraak. De CD behaalt in Woerden 169 stemmen, 0,81
%. Die gemeente Woerden is dan intussen groter geworden met Kamerik (5 CD-kiezers) en Zegveld (3), waardoor een vergelijking er niet eenvoudiger op wordt.
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TABEL VII CD-scores bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1989 en 1994 in de regio
GEMEENTEN/STEMBUREAITS
Bodegraven
(Nieuwerbrug)
Harmelen
Montfoort
(Linsclwten)
Oiidewater
(PapekoplHekendorp)
(SnelrewaardlWilleskop)
Reeuwijk
(WaarâerIDriebruggen)
Woerden
(Kamerik)
(Zegveld)

1989
0,54
0.71
0,44
0,58
0,46
0,66
1,23
0,28
0,84
0,51
0,81
0,31
0,23

1994
2,45
4,16
2.18
1,75
1,32
2,55
2,45
1,55
2,20
2,55
2,17
1,53
1,87

N.B. De resultaten van de Kamerverkiezingen van 1982 en 1986 zijn niet opgenomen. Vergelijkingen zijn, vanwege de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1989, nauwelijks te maken.
Duidelijk is wel, dat in 1989 de CD het beter doet in stedelijke kernen of verstedelijkte plattelandsgemeenten. Ter vergelijking kan het voorbeeld van Woerden versus Kamerik en Zegveld
gelden. Ook in Montfoort (0,58 %), Oudewater (0,66 %), Bodegraven (0,54 %) en Driebruggen/Waarder (0,51 %) komt de CD boven een half procent aanhang uit. Daarbij is alleen de combinatie Driebruggen/Waarder een vreemde eend in de bijt.
De positie van het kleine en landelijke Nieuwerbrug is echter verrassend: 0,81 % van de kiezers
staat hier achter Janmaat.
De volgende graadmeter vormen dan de verkiezingen van mei 1994. De aanhang van Janmaat is
overal sterk gegroeid. Opnieuw komt Nieuwerbrug er met de hoogste score uit: 4,16 % van de
kiezers in het dorpje stemt CD, bijna tweemaal zoveel als in de rest van de regio. Woerden steunt
de CD voor 2,17%. Daarbij moet worden aangetekend, dat de CD-aanhang in de stad Woerden
groter is dan in de gehele gemeente. De cijfers van Kamerik ( 1,53 %) en Zegveld ( 1,87 %) werken enigszins remmend. Ook Montfoort (2,62 %), Oudewater (2,55 %), Driebruggen/Waarder
(2,55 %) en Bodegraven (2,45 %) laten goede CD-resultaten zien. Met 1,32 % sluit Linschoten de
rijOpvallend hier is ook de positie van het stembureau Hekendorp, nu gemeente Oudewater, waar
negen hokjes voorde CD worden ingekleurd, 2,24 %: heel wat anders dan de 15 % in 1935 voor
de NSB.
Conclusies
Een gedetailleerd onderzoek naar de achtergronden van de CD-kiezers is hier niet op zijn plaats.
Daarvoor ontbreken ook teveel gegevens, want met de wet op de bescherming van de persoonsgegevens is niet meer exact te achterhalen welk deel van de bevolking een religie aanhangt en hoe
het met de werkloosheid en welstand staat. In feite kan slechts geconstateerd worden, dat het aantal proteststemmen dat in 1994 bij de CD terechtgekomen is, relatief het grootst is in de verstedelijkte gebieden en dat Nieuwerbrug met 4,16 % een behoorlijk grote CD-aanhang heeft. Daarmee
zet de tendens zich voort, die al in 1989 waarneembaar was.
In Woerden is bovendien na te gaan waar de meeste CD-kiezers zitten: in het Schilderskwartier,
een wijk met een vrij groot aantal buitenlanders, de groep waar Janmaats partij in eerste instantie
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tegen ageert en over de rug waarvan zij de onvrede in de samenleving probeert te bundelen. Hier
heeft 5,62 % op de Centrumdemocraten gestemd.
Die verklaring is eenvoudig en past bij verkiezingsresultaten uit (grotere) steden, waar juist in
wijken met veel allochtonen de CD het goed doet. Een grote verkiezingsaanhang hoeft echter niet
altijd te wijzen op de aanwezigheid van veel buitenlanders. Nieuwerbrug heeft geen duidelijk
probleem met allochtonen en het Noordbrabantse Rucphen, waar de CD tot ieders verrassing de
hoogste landelijke score binnenhaalde, al evenmin. Dergelijke resultaten zijn vergelijkbare met
de goede uitslagen van de NSB in 1935 in Drenthe, Zuid-Limburg of de Krimpenerwaard, waar
onvrede en ongerustheid de belangrijkste motieven lijken te zijn geweest voor een stem op Mussert.
Ondanks de schaarse gegevens van nu lijkt het duidelijk, dat de CD het in het Stichts-Hollandse
grensgebied moet hebben van protest-kiezers. Gezien de relatief hoge aanhang in Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven is er meer animo in de steden en stadjes dan op het platteland.
Een parallel met 1935 trekken is daarom moeilijk. Toen kwam de NSB er vooral op het platteland
goed af, waaruit kan worden afgeleid dat in oostelijk Zuid-Holland en westelijk Utrecht de onrust
het zwaarst in de agrarische hoek gevoeld werd.
Een ander verschil springt eveneens in het oog. In 1935 lag het gemiddelde percentage NSB-kiezers in de regio op 6 à 7, met uitschieters naar beneden (Lange Ruige Weide, 1 %) en naar boven
(Hekendorp, 15 %). D e C D van 1994 kan met een gemiddelde van 2,2 % alleen nog maar dromen
van dergelijke resultaten. Zelfs de Boerenpartij deed het in haar gloriejaren nog beter. Kennelijk
is, ondanks een afgenomen verzuiling (in de regio nog altijd boven de 70 %) de kiezer kieskeuriger geworden in het uiten van zijn protest en is extreem-rechts niet meer het enige alternatief om
de onvrede te uiten.
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Noten:
1. Kooy, p. 3.
2. Passchier en Van der Wüsten, p. 262.
3. Alle gegevens over de verkiezingen in de regio in de dertiger jaren zijn ontleend aan het werk van Boele,
dat alle uitslagen tussen 1929 en 1939 in percentages weergeeft.
4. Bardeloos, p. 71.
5. Hun criteria zijn verder uitgewerkt in een niet-uitgegeven stencil, dat in 1977 bij het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam verscheen. Deze versie is aanzienlijk uitgebreider dan
die welke in het boek terecht kwam. In dit artikel wordt dan ook hoofdzakelijk naar dit stencil verwezen.
6. Van Schendden, p. 1 1.
7. Boele, p. 35.
8. Idem, bijlage 5.
9. Kooy, p. 305 e.v.
10. Van Es, p. 55.
I I. Idem, p. 52.
12. De gegevens van de verkiezingen vanaf 1981 zijn ontleend aan de Woerdense Courant.

Akten van indemniteit Waarder (13)
door L.C1.M. Peters
701 Marrigje Jacobs de Wit, 1726, naar Sluipwijk.
702 Jan Gerridse Hogendoorn; 1726, naar Kamerik.
703 Ary Janse Groenendijk en Pleuntje Schep; 1726, naar Nieuwerkerk a/d IJssel.
704 Bartje Jans Hogeres en zn.; 1726, naar Bodegraven.
705 Barber Claase Boer, 1726.
706 Gerrit Janse Uythol; 26-6-1727, naar Sluipwijk.
707 Marrigje Hagens Hogendoorn; 28-9-1727, naar Bodegraven.
708. Dirk Janse Hogeres; 28-4-1728, naar Stolwijk.
709 Willem Snel, vr. Marrigje Nap en kinderen Maria, Annigje, Jacob; 25-9-1728, naar Papekop.
710 Jannigje Frederiks Bos; 21-11-1728, naar Oudshoorn.
711 Geertje Dirks van der Neut, 23-6-1729, naar Bergambacht.
712 Marrigje Gerrids van der Laan; 23-6-1729, naar Sluipwijk.
713 Aafje en Thomas van Breeningen; 17-12-1729, naar Willige-Langerak.
714 Jan Claase Nieuwekerk; 19-2-1730, naar Zegveld.
715 Jan Evertse Oudenhuyse; 22-3-1730.
716 Dirk Hagense Hogendoorn; 9-1-1731, naar Harmeien.
717 Aan Cornelis van Os, voor de kinderen Metje, Emmetje; 9-1-1731, naar Zwammerdam.
718 Aan Mary Snoey, voor de kinderen Marrigje, Fijgje, Cornelis Bijeman; 19-4-1731, naar
Sluipwijk.
719 Willem Looij; 21 -5-1731, naar Zegveld.
720 Leendert Nieuwekerk; 18-11-1731, naar Gouda.
721 Inge Gijse Verwoert, 18-11-1731, naar Kockengen.
722 Govert Bosman, vr. en dr.; 18-11-1731, naar Alphen.
•Eerdere gedeelten van deze akten veschenen in Heemtijdinghen. 25e jaargang nr. 2 (juli 1989)
e.v.
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