
"OPDAT DE CHRISTELIJKE SFEER BEHOUDEN BLIJVE"

De vooroorlogse N.S.B. in protestants-christelijk Kampen

door drs. W. Visscher

Kampen had, aldus een plaatselijk raadslid van de Staatkundig Gereformeerde Partij
(S.G.P.)in 1932,geen behoefte aan mensen die de zondagwilden ontheiligen. Zijzouden
de "christelijke sfeer" slechts bederven.' Deze opmerking typeert het protestants
christelijke geestelijke klimaat, dat in de dertiger jaren in Kampen overheerste. Zou dit
protestants-christelijke Kampen behoefte hebben aan de Nationaal-Socialistische Be
weging (N.S.B.)vanMussert?Aan de orde komen samenhang en kiezersaanhang van de
N.S.B. in het vooroorlogse Kampen. De vraag, wie er N.S.B. gestemd hebben in de
dertiger jaren, is natuurlijk moeilijkexact te beantwoorden. Toch tasten weniet geheel in
het duister.
De N.S.B.had, vergeleken met de landelijke verkiezingscijfers, in Kampen betrekkelijk
weinig aanhang. De oorzaak van dit geringe succes moeten we vooral zoeken in de mate
en de aard waarin Kampenverzuild was. Het begrip "zuil'' is echter in de vakliteratuur
een controversieel begrip. Onder een zuilversta ik, en ik citeer J.P. Kryut:"een veelvoud,
een gemtegreerd complex, van maatschappelijke organisaties of instellingen op levens
beschouwelijke grondslag''." Moeite heb ik met het begrip liberale "zuil". Liever spreek
ik, en ik zou zeggen dat dit vooral voor Kampen van toepassing is, van een liberaal
vrijzinnige sfeer.

Een stabiel, verzuild en democratisch stelsel
De hoogte van het stemmenpercentage van de N.S.B.in de verschillende gemeenten in
Nederland, had te maken met de sociaal-politieke en economische constellatie van zo'n
gemeente. Dit laten Passchier enVander Wusten in een uitgebreid statistisch onderzoek
zien."Sociaal-politiekbestond er in 1935volgens hen in elke gemeente 1)een samenhang
tussen de grootte van de liberaal-vrijzinnige sfeer en de grootte van de N.S.B.en 2) een
samenhang tussen de grootte van de groep kiezers, die op een partij stemden, die niet in
een van de zuilen (protestants, katholiek of socialistisch) of de liberaal-vrijzinnigesfeer
pasten, en de grootte van de N.S.B.De partijen, die niet in het verzuilde Nederlandse
stelsel in te delenwaren, noemen we "losmaakpartijen". Het resultaat van deelname aan
de verkiezingen van deze partijen was, dat zij ontevreden kiezers "losmaakten" van hun
vertrouwde zuil. Enkele van die partijen, die we ook in Kampen aantroffen, waren:
het Verbond voor Nationaal Herstel (V.N.H.), de Nationale Boeren-, Tuinders-, en
Middenstandspartij (N.B.T.M.P.),kleine fascistoide partijen als Zwart Front en de Ne
derlandse Fascisten-Unie en de Grootburgers, een plaatselijke belangenpartij van de
stadsboeren.
De kleinere, veel jongere partijen binnen een zuil, maakten 001< kiezers "los" van hun
vertrouwde, grote zuilenpartij.Hierbetreft het dus eenverschuivingbinnen de zuil.Soms
gaven de kiezers daarmee uiting aan een conservatiefprotest. Anderen stemdenjuist op
een kleinere partij, omdat die progressievere standpunten innam dan de traditionele .
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zuilenpartij. Binnen de katholieke zuil waren er in Kampen twee kleinere zuilenpartijen,
de Rooms-Katholieke Volkspartij (R.K.V.P.) en de Katholiek-Democratische Bond
(K.D.B.) Beide partijen waren vrij onbelangrijk in Kampen. Hier zullen we ons vooral op
de protestants-christelijke zuil richten, omdat in Kampen een groot aantal kleine zuilen
partijen wedijverden met de twee traditionele zuilenpartijen, de Anti Revolutionaire
Partij (A.R.P.) en de Christelijke-Historische Unie (C.H.D.) De S.G.P., de Hervormd
Gereformeerde Staatspartij (H.G.S.P.), de Christelijke Nationale Actie (C.N.A.) en de
Christen-Democratische Unie (C.D.D.) konden kiezers uit de twee grotere protestantse
partijen aantrekken. Soms was dit, en daarom noem ik deze splinterpartijen hier, een
eerste stap op weg naar het nationaal-socialisme. G.A. Kooy schrijft in Zeeland de S.G.P.
zo'n protestrol toe. Hij doelt hierbij vooral op de Gereformeerde Gemeenten, die in
Zeeland binnen de S.G.P. sterk vertegenwoordigd waren, en noemt dan de S.G.P. een
partij met een "Nazi-Anneigung"." Dit lijkt mij te simpel. De S.G.P. bestond niet alleen uit
leden van de Gereformeerde Gemeenten. Ook Gereformeerde Bonders (de gereformeer
den binnen de Nederlands-Hervormde Kerk) en Christelijk Gereformeerden behoorden
tot de S.G.P.-aanhang. Daar komt nog eens bij dat het "oudtestamentisch" program van
de S.G.P., dat Kooy uitgebreid citeert, niet te vergelijken is met het programma van de
N.S.B.5 En daarmee is het ook niet met "Nazi-Anneigung" af te doen. Strekking en
ontstaansgeschiedenis van de programma's waren totaal verschillend. De S.G.P. liet in
Kampen een heel ander beeld zien dan in Zeeland en maakt het dan ook onmogelijk om
de hypothese van Kooyte handhaven. Wezullen nog dieper ingaan op de ideeen, die er in
Kampen bij de ultra-calvinisten en de nationaal-socialisten leefden, omtrent de plaats
van het geloof in de staat. Hierbij zal duidelijk worden, waarom zij elkaar in Kampen niet
konden vinden.
De C.D.D.,een progressief-christelijke partij, herbergde enkele Hersteld Verbanders (de
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband waren in 1926 uit de Gereformeerde Kerk
getreden"), die in de jaren dertig de C.D.D.inruilden voor de misleidende ideologie van
het nationaal-socialisme. C.van Geelkerken, een van de aanstichters van de kerkscheu
ring, zou de linkerhand van Mussert worden. Mijns inziens was echter de overloop naar
de N.S.B.vanuit deze partij zeer klein. In de verkiezingsanalyse ga ik steeds uit van de
ideologie van de partijen, en een progressief-christelijke ideeenwereld als die van de
C.D.D.maakte grote overloop naar de N.S.B. niet plausibel. Ds. J.J. Buskes was, als
anti-militarist, veel meer een representant van de partijpolitiek dan de dubieuze Van
Geelkerken. De H.G.S.P. van ds. L.C. Lingbeek, wordt wel overloop naar de N.S.B.
aangewreven. Zijwas in Kampen zeer klein, wat mij bevreemd heeft omdat in Kampen de
"confessionele richting" binnen de Nederlands-Hervormde Kerk groot was. We komen
hier nog uitgebreid op terug.
Tot nu toe is de linkerkant van het politiek spectrum niet genoemd. Er zijn echter
landelijk - misschien ook inKampen, ikheb ze niet gevonden - voorbeelden te noemen
van oud-communisten, -anarchisten en -socialisten, die we later bij de N.S.B.aantroffen.
De N.S.B.zal dus ook uit deze hoek stemmenwinst geboekt hebben, maar zo ver als S.H.
Quee wil ik niet gaan. Quee stelt dat in Enschede de radicaal-socialistische partijen, de
Revolutionaire Socialistische Partij (R.S.P.) en de Onafhankelijke Socialistische Partij
(O.S.P.), een doorschuiffunctie naar de N.S.B.gehad hebben.' Deze partijen mogen dan
kiezers "losgemaakt" hebben uit hun traditionele arbeiderspartij, zij stonden ideologisch
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te ver van de N.S.B. af om grote overloop plausibel te maken. In Kampen waren
verhoudingsgewijs veel arbeiders lid van de N.S.B..Ret is mij niet gelukt hun (politieke)
herkomst te achterhalen.
Er bestond in de dertiger jaren ook een groep "zwevende" kiezers. zij gaven bij de
kamerverkiezingen in 1933 en 1937 uiting aan het "Colijn-effect". Dit hield in dat veel
mensen, die niet tot de traditionele aanhang van deA.R.P.behoorden, zich tot de "sterke"
man Colijn voelden aangetrokken. Velen van hen, dat wordt in de literatuur algemeen
aangenomen, zullen in 1935 N.S.B. gestemd hebben. De "zwevende" kiezers waren
voornamelijk uit de rechtsliberale Vrijheidsbond (V.B.)afkomstig."

Politiek "links" zag in de liberaal-burgerlijke democratie een verhulling van de klassente
genstellingen, maar dit was slechts, zo constateerden zij, een overgangsstadium op weg
naar een maatschappij met meer gelijkheid en meer vrijheid. Overde communisten wil ik
het hier verder niet hebben, zij waren voor Kampen niet interessant. De sociaal-demo
craten zouden zich, na de revolutiepoging van Troelstra in 1918,meer en meer politiek
conformeren. In 1939 erkenden de C.R.U. en de Rooms-Katholieke Staatspartij
(R.K.S.P.) de socialisten als regeringspartner. In Kampen was de revolutiepoging van
Troelstra minder snel vergeten. Ret protestants-liberale blok zou er hier voor zorgen, dat
de eerste sociaal-democratisch wethouder pas na de Tweede Wereldoorlog zijn plaats
kon innemen.
De ideeele grondslagen van de democratie werden ook door "rechts" bedreigd. Er
bestond bij de confessionele partijen - gereformeerden en katholieken voorop - een
sterke antipathie tegen de ideeen van Verlichting en rationalisme. Belangrijk voor
Kampen zijn vooral de ideeen die de protestants-christelijke partijen hierover hadden.
Groen van Prinsterer, de anti-revolutionaire voorman, had al zijn bedenkingen gehad bij
de idealen die de Franse Revolutie uitdroeg. Want,wist de "gewone" man welwat "goed"
en "kwaad" was? Duidelijk was bijvoorbeeld de S.G.P. in haar afschuw van de volks
soevereiniteit. Zij had in deze, hierin ben ik het met Kooy eens, een autoritaire stel
lingname. Toch onderschreven al deze partijen, en in de dertiger jaren ook schoorvoe
tend de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (S.D.A.P.),wel degelijk de liberale bur
gerlijke democratie. De N.S.B. (en de kleine fascistoide partijen evenals de
communisten) had meer moeite met die democratische spelregels. Volgens de nationaal
socialisten was het ideaal van de volkssoevereiniteit onuitvoerbaar. Ret regeren van "het
volk" had geleid tot marxisme en dat had weer geresulteerd in een strijd van allen tegen
allen, een strijd die het yolk vernietigde." De N.S.B.'ers verwierpen het democratisch en
verzuilde systeem in Nederland volledig. Zij dachten hiermee de geschiedenis aan hun
kantte hebben, want de "chaos" die er nu heerste, zou onherroepelijk uitmonden in de
absolute staat. Mussert sprak in 1933van "dictatorschap", dat "vaak nodig was" om het
fascisme te brengen." De mentaliteit van het er-op-losslaan" van de nationaal-socialis
ten was van het begin af aan al niet aanvaardbaar, on-Nederlands was het weI.

De grote politieke verdeeldheid, die er in Nederland bestond, leidde niet tot "on
fatsoenlijke" chaotische toestanden. Nederland was buiten het, alle waarden en normen
tartende krijgsgeweld van de Eerste Wereldoorlog, gebleven. Doordat de geestelijke
schok hier minder heftig was dan in de buurlanden, konden zich in Nederland aspecten
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Achter de statige JJsselkade bevanden zich, aan het aag onttrokken, de waning der arbeiders. Hier
arbeiderswaningen aan de Pannekaekendijk (met graentetuintjes).

van de vooroorlogse maatschappijvorm, met haar sterke nadruk op de scheiding van de
standen, beter handhaven." In Kampen twijfelde de gezagsgetrouwe bevolking al hele
maal niet aan de positie van de patroons. De patroon nam geen enkele notie van de
ellende in de kleine, bedomote arbeiderswoning, waarin naast gewoond, vaak gewerkt
moest worden. Dewerkman, aan de andere kant, stond ver afvan de "wittepleisterwand"
die het "grar''" bedekte, waarin Kampenbegraven lag. Devilla's van de fabrikanten kon
de arbeider zich slechts dromen. Kenmerkendvoor die standenmaatschappij was, dat de
scheiding tussen de groepen of klassen groot bleef''", maar groot was in Kampen ook de
"verbroedering". Arbeiders en patroon hielden hier gebroederlijk gezelligheidsbijeen
komsten, en de arbeider was trots op "zijn" fabriek en patroon."
J.e.H. Blom noemt als een van de kenmerken van de Nederlandse samenleving in het
interbellum (de tijd tusssen de twee wereldoorlogen) het blijvend belang van gezags
theorien, zowelvan liberale- (de aristocratie van de rede) als van confessionele zijde (de
Soevereiniteit Gods). Bij deze theorieen behoorde een geheel van fatsoensnormen en
gedragsregels, waaraan men zich als "goed" burger hield." Mede door het overtreden
van deze ongeschreven gedragsregels zouden Mussert en zijn nationaal-socialisten zich
in Nederland niet geliefd maken.
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Het verzuilde en democratische Nederland was in het interbellum te karakteriseren als
een politiek stabiele natie. De Jong schrijft in zijn Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog,Nederland in de dertiger jaren een conservatief karakter toe." A.
Lijphart drukt zich genuanceerder uit dan DeJong en spreekt van een "pacificatiedemo
cratie", waarvan het kenmerk was, dat de elites van de zuilen zorgdroegen voor het
bereiken van de nodige compromissen." De christen-liberale regeringscoalities waren
politiek voorzichtig en beslist niet vooruitstrevend te noemen. De confessionele zuilen
moesten dan ook met een zeer diverse achterban, die aIle lagen van de bevolking
omvatte, rekening houden. We treffen hier arbeider en fabrikant, klerk en directeur
gebroederlijk naast elkaar. De confessionele zuilen negeerden zo de klassentegenstel
lingen. Dramatische politieke- en sociaal-economische veranderingen zouden deze zui
len in hun bestaan bedreigen, zo redeneerden de confessionele elites. Zo bekeken
ontstaat van de Nederlandse samenleving in de dertiger jaren een statisch beeld, dat
echter vervaagt als de blik van de top van de zuilen afgewend wordt.
Lijphart,die zichvooral op de elite richt, constateert een geringepolitieke betrokkenheid
bij de achterban van de zuilen, die hij dan ook als volgzaam en niet revolutionair
bestempelt,'" Niet revolutionair is zonder meer juist, volgzaamwil ik de achterban niet
noemen. De verzuiling in Nederland had haar wortels in een emancipatiestrijd van
"kleine luyden" en arbeiders in de tweede helft van de negentiende eeuw. De levens
beschouwingen, die de verschillende bevolkingsgroepen aanhingen, was bij deze strijd
van groot belang geweest. Bijde achterban van de zuilen heerste een fel gevecht telkens
wanneer de verworvenheden van de eigen zuil in het geding kwamen. Vele partijen en
partijtjes waren al ontstaan en de confessionele zuilen begonnen, waar de meningen
strijd over de ideologische grondbeginselen op haar grootst was, zelfs hier en daar lichte
scheuren te vertonen. Zokende Kampen in de dertiger jaren een zeer verdeelde protes
tantse zuil,waarin verschillende groepen met grote felheid de eigen levensbeschouwelij
ke ideeen verdedigden. Deze verdeeldheid van het Nederlandse yolk over tientallen
partijen was nujuist de N.S.B.een doom in het oog.Mussert sprak geringschattend over
een politiek van "halfzachte compromissen" en "futloos geredekavel"."
Stabiel was het stelsel juist door dat grote aantal partijen. Na de invoering van de
evenredige vertegenwoordiging in 1918traden er pas politieke verschuivingen op, wan
neer een groot aantal kiezers hun stemgedrag veranderden. Dit scheen in 1935het geval
te zijn, toen de N.S.B.,die toen voor het eerst aan de verkiezingen deelnam, landelijk
7,94%van de stemmen behaalde. In Kampenwas het "slechts" 4,56%,maar ook hier was
dat voor een nieuwkomer op het politieke strijdtoneel een hoog percentage. Metbehulp
van de specifieke verzuilingsgeschiedenis van Kampen,zal ik nu pogen aan te tonen, uit
welke partijen de N.S.B.-kiezersin Kampen afkomstig waren.

De verkiezingsuitslagen van de dertiger jaren in Kampen (tabel 1), laten, een van de
landelijke zuilen-grootte, afwijkend beeld zien. Bijvergelijking_vande gegevens van de
volkstellingvan 1930met de statenverkiezingen van 1931(tabeI2), zienwe dat 75,5%van
de Kamper bevolkingtot enige protestantse levensovertuigingbehoorde. Gereformeerd
stemde 40,3%,19,5%koos voor een van de hervormde partijen, terwijl 50,6%zich tot de
Nederlands-Hervormde Kerk rekende. VrijzinnigHervormden stemden over het alge
meen liberaal, de resterende hervormden zullenvooral anti-revolutionair, enwaar het de
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Gereformeerde Bonders betrof, ook S.G.P. gestemd hebben. Tot de aanhang van de
S.G.P. behoorden verder de Christelijk Gereformeerden en de leden van de Gerefor
meerde Gemeenten. De S.G.P. behaalde in 1931 in Kampen 9,4%van de stemmen. Ter
vergelijking: landelijk kreeg de S.G.P. in 19332,51%, in 19352,53%van de stemmen. In
Kampenwas dit beide malen 1O%!21In 1930behoorde landelijk 8,76%tot enige gerefor
meerde gezindte'", in Kampenwas dit 24,9%.
De verkiezingen in de depressiejaren in Kampen laten voor de protestantse zuil een
gemiddelde van 60,5%zien. Landelijkwas dit slechts 27%.De katholieke zuil was sterk
ondervertegenwoordigd; met een landelijk gemiddelde van 30%was dat in Kampen
steeds zo'n 10%.Ookvoor de socialistische zuillag het gemiddelde voor Kampen (16,8%)
inde dertiger jaren lager dan het landelijke (25,9%).Voorde liberale zuilwas het verschil
minder groot, maar ook zij was te klein, zij lag zo'n 2 tot 3% onder het landelijk
gemiddelde."

Tabell Percentages per zuil.Verkiezingen in Kampen 1931-1939.

S.31 G.31 K.33 S.35 G.35 K.37 S.39 G.39
Prot. zuil 59,93 58,52 62,66 60,34 55,69 63,83 63,05 60,37%
Kath. zuil 10,69 9,76 10,09 10,01 9,73 9,64 9,89 9,41
Soc. zuil 15,58 16,85 17,03 17,83 19,15 16,82 16,36 15,24
Lib.V.sfeer 13,26 13,20 9,00 7,12 10,04 6,51 8,09 12,32
Overige 0,50 1,64 1,42 0,05 5,36 0,25 2,63
N.s.B. 4,56 2,72 2,59

Bron:Kamper Courant, Gemeente Archief Kampen.

N. Hervormd
R. Katholiek

Tabel2 Vergelijkingvan de religieuze samenstelling van de bevolking te Kampen in 1930
met de stemmenpercentages behaald bij de statenverkiezingen in 1931.

Volkstelling Verkiezingen 1931
50,6 C.H.U. 19,5%
10,7 H.G.S.P. 0,3
24,9 R.K.S.P. 10,4
7,9 R.K.V.P. 0,3
6,0 A.R.P. 31,0

Ger. Gezindten
Overige Gez.
Geen kerk. Gez.

S.G.P. 9,3
S.D.A.P. 15,5
VB. 9~
V.D.B. 3,8
Overige 0,5

Bron:Kamper Courant, Kamper Almanak 82/83 p.269.

De greep naar de macht
Het cijfermateriaal hierboven schetst een orthodox-protestantse gemeente. De sociale
emancipatie van de "kleine luyden" van A.Kuyper trad hier al in een vroeg stadium in.
Het was de geestelijke elite van de Theologische Hogeschool, die al in de vijftigerjaren
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van de vorige eeuw een eigen kiesvereniging oprichtte, los van die van de liberaal
vrijzinnige elite. In 1871 volgde de officiele oprichting van "Nederland en Oranje", de
anti-revolutionaire kiesvereniging. Deze had in Kampen, door de grote aanhang die de
Christelijk Gereformeerden al v66r de Doleantie (1886) hadden, een orthodox karak
ter." Een plaatselijke politieke factor bespoedigde het succes van deze kiesvereniging.
"Nederland en Oranje" profiteerde namelijk van de verdeeldheid die er, eind tachtiger
jaren van de vorige eeuw, in het liberaal-vrijzinnige kamp heerste. Er woedde in Kampen
een "strijd" tussen een vrijzinnig-conservatieve groep, bestaande uit renteniers, hoge
ambtenaren, officieren en vrije beroepsbeoefenaren, en een vrijzinnig- liberale groep,
bestaande uit fabrikanten en een aantal mensen rond de Kamper Courant. 25
In het liberaal-vrijzinnigeKampen bestond er tot 1915 vrijdom van gemeentebelasting.
De gemeente-inkomsten verkreeg Kampen voornamelijk uit de verpachting van de
weidegronden rond de stad, die in handen van de gemeente waren. Het recht vanweiden
op deze gemeentegronden bezaten de grootburgers. Rond Kampen was er hierdoor
sprake van een ring van weidegronden, die uitbreiding van de industrie onmogelijk
maakte." De fabrikanten, waarvan de markante W.G.Boelewel de bekendste represen
tant was, konden hierdoor niet genoeg uitbreiden. Weliswaarmocht vanaf 1868, volgens
een raadsbesluit, het aantal burgers met weiderechten niet meer groeien, maar Kampen
schafte het grootburgerrecht niet af.27De conservatief-liberale groep was meer gemte
resseerd in gemeentebelastingvrijdom, zij wilden dan ook de grootburgerrechten niet
aantasten. Voorhun standpunt zochten ze ondersteuning bij "Nederland en Oranje", dat
daardoor al vroeg politieke macht kreeg."
Naast de politiek,waren de orthodoxe protestanten in de negentiger jaren van de vorige
eeuw ook al actief op verenigingsgebied. Zijrichtten toen verscheidene verenigingen op
levensbeschouwelijke grondslag op,waardoor de hegemonie van de liberale elite ook in
het verenigingsleven werd doorbroken. Het eigenlijke verzuilingsproces nam toen in
Kampen een aanvang, en had een orthodox-protestants karakter."
De uitbreiding van het kiesrecht in 1896 gaf in de plaatselijke politiek meer kiesvere
nigingen te zien. De "confessionele richting" overheerste in de Nederlands-Hervormde
Kerk. Na de doleantie, die ze Kuyper nooit vergeven hebben, zijn zij geen lid van
"Nederland en Oranje" gebleven. Zij richtten toen een Christelijk-Historische kiesvere
nigingop. Deze had een oer-calvinistische inslag; ook de samenwerking van Kuypermet
de katholieken was hen een doom in het 00g.30In diezelfde tijd richtte men in Kampen
een Rooms-Katholieke-en een socialistische kiesvereniging op.
Na de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 sloegen de verhoudingen, ook in
Kampen, om ten gunste van de confessionele partijen. In Kampenwaren dat vooral de
protestants-christelijke partijen, die Kampen voor lange tijd een orthodox-protestants
karakter deed uitdragen.

Maar Kampenherbergde ook socialisten. J. Huizinga, de Kamper voorvechter voor een
christelijke vakbeweging, zei in 1901 op een discussie-bijeenkomst van de S.D.A.P.in
Kampen, dat de gemeente van de eerste christenen het maar even had uitgehouden. Zo
zou het ook de toekomstvisie van de S.D.A.P.wel vergaan." In Kampen leek deze
anti-revolutionair inderdaad gedeeltelijk gelijk te krijgen. De eerste socialist zou wel
iswaar na 1917 toetreden tot de gemeenteraad, maar de invloedvan het socialisme bleef
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De locale industrie bestond vooral uit sigarenindustrie. Hier de sigarenjabriek ... ?

hier nog lang gering.Watwas daar nu, in een stad met zo veel industrie, de oorzaak van?
Er speelden hier een aantal zaken door elkaar, diewepuntsgewijs doornemen. Desociale
emancipatie of het klassebewustzijn onvervond in Kampenvoor de Eerste Wereldoorlog
vertraging door:
1. De stagnatie van de industridle ontwikkeling in Kampen, die vanaf 1880 inzette.
Kampen industrialiseerde vroeg en bouwde een voorsprong op de landelijke ontwikke
ling op, waar ze na 1880 de;nadelen van ondervond (de wet van de "rernmende voor
sprong" van J. Romein). Landelijk kwam de industrialisatie na 1880pas goed op gang."
De industrie in Nederland had arbeiders nodig. De arbeiders stonden relatief sterk en
gingen eisen stellen. Een sociale wetgeving kwam op gang. Doordat de industrie in
Kampen stagneerde, was het hier veel moeilijker voor de arbeiders om een vuist te
maken. Twee plaatselijke factoren maakten de zaak nog ingewikkelder:
a. De locale industrie, die vooral uit sigarenindustrie bestond, kende veel thuisarbeid. De
onderlinge contacten van de arbeiders waren hierdoor te gering om een sterk gevoelvan
Jotsverbondenhetd op te wekken. Bij de thuisarbeid was het "op taak werken" zeer
populair. Dit betekende dat men naar gelang de vraag produceerde. De arbeider bleef op
dezewijze,ook in slechtere tijden, aan de fabriek gebonden, zodat er in Kampenvan een
"arbeidsreservoir" geen sprake was. En een arbeidsoverschot was nujuist aantrekkelijk
voor de vestiging van nieuwe industrie.:"
b. Maarwilde Kampenwel nieuwe industrie? In Kampenwildemen en belastingvrijdom
en het agrarisch karakter van de stad behouden. Toen de inkomsten uit de verpachting
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van de gemeentegronden niet langer voldoende waren voor de financiering van een
modern stadsbestuur, ging de gemeente, vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw
vooral gedomineerd door conservatief-liberalen en anti-revolutionairen, over tot forse
bezuinigingen. Initiatieven om de locale industrie te bevorderen had men, tot ergernis
van de fabrikanten, van dit gemeentebestuur toen niet meer te verwachten."
2. Doordat er geen nieuwe industrie kwam, bleef ook de bevolkingsaanwas gering. Ook
vestigden zich in Kampen maar zeer weinig mens en van buiten. Hierdoor kon zeer lang

een:
a. patriarchaal karakter van de arbeidersverhoudingen blijven bestaan. De beroepsver
enigingen in Kampen organiseerden nog tot ver in de twintigste eeuw gezelligheidsbij
eenkomsten, waarbij ook de patroon een geziene gast was. Men zong hier (vaderlandse)
liederen en speelde toneelstukjes. Landelijk kwamen dergelijke bijeenkomsten, na de
oprichting van de vakbonden, nog slechts sporadisch voor." De sociale controle bleef
groot, en voor de fabrikanten in Kampen was het vrij eenvoudig om het lidmaatschap van
de bonden gewoon te verbieden voor de arbeiders."
b. Ook de religieuze instelling van de Kamper arbeider, afgeschermd voor "wereldse"
invloeden, kon zich verdiepen. De meeste arbeiders behoorden tot een van de orthodox
protestantse richtingen binnen de kerken."
3. Een laatste oorzaak voor de vertraging van de sociale emancipatie in Kampen, was het
ontbreken van een wisselwerking tussen leiders van de arbeidersbeweging en socialisti
sche intellectuelen." En ook de dialoog met het arbeidersproletariaat moet in Kampen
voor de arbeidersbeweging een moeilijke opgave geweest zijn. Hendriks benadrukt het
bestaan van een, door de vroege industrialisatie, afgestompt proletariaat, waarvan de
meeste arbeiders uit Kampen zelf afkomstig waren. Hierdoor en door zijn religieuze
gezindheid, kenmerkte de Kamper arbeider zich door een zeer gezagsgetrouw karakter."
Matheid en onge"interesseerdheid waren andere kenmerken, die werden toegeschreven
aan deze arbeider. Zij waren het gevolg van slechte huisvesting, laag loon en slechte
voeding."

Kampen was aan het begin van de eeuw voor het socalisme een slechte voedingsbodem.
De afdeling van de Nederlandse Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkers
bond (N.I.S.T.B.) bleef lang klein en kwam tot weinig activiteiten. De afdeling van de
S.D.A.P. deelde dit lot,"
De orthodoxe geest van de Kamper werkman, het is al gezegd, was een van de oorzaken
voor het geringe klassebewustzijn in Kampen. Opvallend was, dat ook pogingen uit de
protestantse hoek om de "eigen" arbeiders te organiseren, lang tot mislukken gedoemd
waren. Men was het in protestantse kringen ook niet helemaal eens. In de kerken hield
men de blik meer naar binnen gericht, en koesterde men wantrouwen tegen "nieuwig
heden" als werkliedenverenigingen. De herkerstening van de maatschappij, waarin de
hog ere en lag ere standen harmonisch zouden samenleven, kon slechts door persoonlijke
inkeer bereikt worden." De angst voor de klassenstrijd was groot, Huizinga was echter
wel een voorstander van organisatie van de protestantse arbeiders. Hij had zijn neus al
eens gestoten bij de Kamper patroons, toen hij in 1894 gezamenlijke actie voorstelde om .
de socalistische bond uit de stad te weren. De patroons hadden geen boodschap aan dit
voorstel. Zij hadden de arbeiders, op straffe van ontslag, het lidmaatschap van de
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socalistische bond gewoon verboden. Huizinga en enkele docenten van de Theologische
Hogeschool zetten door en begonnen in 1896 met de organisatie van de protestantse
sigarenmakers als aparte groep binnen Patrimonium. De organisatiegraad onder de
protestantse sigarenmakers bleef echter, zeker in het begin, laag.43 Het initiatiefwas dan
ook niet van hen zelf uitgegaan. Ditzelfde gebeurde in het katholieke kamp. Hier nam de
kerkelijke overheid het initiatief. Maar ook het katholieke bondsblad klaagde over de
geringe bereidheid van de Kamper arbeiders om zich te organiseren en om actief op te
treden."

Uiteindelijk ging men zich in Kampen pas op grote schaal organiseren, toen de strijd voor
een collectieve arbeidersovereenkomst in Nederland met succes gestreden was. Alge
meen kunnen we stellen dat in Kampen de "rode" vakbeweging en partij pas na 1913 iets
voorstelden. De Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers (C.B.s.T.) en
het katholieke St.Willibrordus stegen toen eveneens in ledental." Leden en leiding van
deze confessionele bonden zouden nu ook vaker botsen. Immers, de confessionele elite
had dan wel de aanzet tot oprichting van de confessionele bonden gegeven, zij was niet
van zins deze bonden een strijdvaardig karakter te geven. De elite, die de leiding van de
bonden in handen bleef houden, drukte op de confessionele vakbeweging in Kampen het
stempel van "berustend" en "weinig strijdlustig". De katholieke bond begon zich vanaf
1915 van het knellende juk van de kerkelijke overheid te bevrijden. In de C.B.S.T. trad
eerst in 1922 een splijtend meningsverschil Op.46De trage organisatiedrang liet zich in
Kampen op meerdere terreinen zien. A. Labrie deed in Kampen onderzoek naar de mate
en aard van de verzuiling tot 1925. De omvang van het verenigingsleven te Kampen is dan
veel minder dan in andere plaatsen met een vergelijkbaar bevolkingsgnraj."

Verznild Kampen
Het percentage rooms-katholieken bedroeg in 1930 in Kampen 10,7%.Eenzelfde percen
tage stemde in 1931 katholiek. De katholieken vormden een gesloten groep, die in een
voor haar vijandige omgeving moest leven. Procentueel gezien nam deze bevolkings
groep af, in 1947waren nog 10,5%van de Kampenaren katholiek. 48De stad kreeg vanaf de
twintiger jaren een steeds duidelijker protestants-gereformeerd karakter. Een rijmpje
dat.in de twintiger- en dertiger jaren ook in de Kamper straten gehoord kon worden,
maakt duidelijk dat de houding van de protestantse meerderheid niet altijd even vriende
lijk was. De protestantse kinderen zongen: "Roomse pap'n, ie kun niet gap'n, ie kun niet
lop'n, want ie hem de duvel tussen de pot'n". Katholiek Kampen vond voornamelijk
beschutting in de vertrouwde kring van geloofsgenoten. Organisatie vond eerst vooral
plaats op terreinen, die van oudsher binnen de werksfeer van de kerk vielen. Ook bij de
katholieken was het moeilijk de lagere sociale lagen, waartoe nu juist veel katholieken
behoorden, te organiseren."
Labrie ziet in 1925 bij de katholieken in Kampen een tendens tot verzuiling. Voor een zuil
was het katholieke verenigingsleven te gering. Op de terreinen: cultuur, sport, recreatie,
jeugd- en vrouwenbeweging was in 1925 nauwelijks van katholieke activiteit sprake.?"
Betekent dit nu dat de katholieke zuilen-partijen, omdat er niet van een hecht ver
enigingsleven sprake was, stemmen geleverd hebben aan de N.S.B.? Misschien dat de
katholieke splinterpartijen stemmen aan de N.S.B. geleverd hebben, maar de groeps
identiteit was bij de katholieken in Kampen zeer hecht en de verkiezingscijfers tonen
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weinig fluctatie in de dertiger jaren. Procentueel gezien ging de katholieke zuil in 1935,
toen de N.S.B. voor het eerst aan de verkiezingen meedeed, bijna niet achteruit (0,08%;
zie tabel1). Katholiek Kampen bleef in de dertiger jaren overwegend katholiek stemmen.

Hendriks spreekt, als hij het over de invloed van het socialisme in Kampen he eft, steeds
van een aanzienlijke achterstand ("time-lag") op de landelijke ontwikkeling. Eerst na de
Tweede Wereldoorlog zou Kampen een "rode" wethouder benoemen. Het protestants
liberale blok had het voor de oorlog steeds weten te voorkomen." De protestants
liberale coalitie kon echter niet voorkomen, dat de S.D.AP. na de Eerste Wereldoorlog
groeide. De S.D.A.P. was eind dertiger jaren zelfs de op een na grootste partij in Kampen.
Van de statenverkiezingen in 1931 tot en met de raadsverkiezingen in 1935, groeide de
S.D.A.P. bij elke verkiezing, uitgezonderd in 1933, met gemiddeld 1%. Landelijk flue
tueerde de socialistische zuil veel meer en bij de statenverkiezingen van 1935 verloor ze
zelfs 0,73% van de stemmen." Volgens tabel1 verloor de socialistische zuil in Kampen na
1935 weer, om in 1939 weer ongeveer op hetpeil van 1931 te komen. Het is moeilijkvoor
dit verlies een verklaring te vinden. De grootste socialistische bond, de N.I.S.T.B.,
groeide juist eind dertiger jaren weer (tabel 3), een tendens die ook binnen andere
socialistische bonden in Kampen waarneembaar was."

Tabel3 Ledental van de bonden in de sigarenindustrie voor 1916en de dertiger jaren.
ledental dec. 1916 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
N.I.S.T.B. 452 300 285 228 257 280 293 223 323 313
N.F.S.T.* 79 64 43 36 38 28 26 26 31
C.B.S.T. 333 457 433 371 364 324 350 280 301 310
N.R.K.T.B.* 88 86 72 83 85 66 53 68 70
* Nederlandse Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers
Nederlandse Rooms-Katholieke Tabaksbewerkersbond

Bron: Verslagen van de toestand der gemeente 1931-1939.Gemeente Archief
Kampen.

Mijns inziens moeten we de verklaring zoeken in het politiek heersende klimaat in
Kampen.In 1935was de S.D.A.P.de op een CAR.P.)na grootste partij in Kampen,wat tot
moeilijkheden leidde bij het kiezenvanwethouders. Gezienhaar inwonertal had Kampen
recht op drie wethouders. De S.D.AP. huldigde het standpunt van de evenredige ver
tegenwoordiging. Het college van Burgemeester en Wethouders behoorde dus een
afspiegeling te zijn van de bevolking en de door hen gekozen vertegenwoordigers in de
raad. De S.D.AP. bij monde van Vermeulen, eiste een AR.P.-, een S.D.AP.-, en een
C.H.U.-of R.K.S.P.-wethouder.Het oude college, bestaande uit AR.P., C.H.U.en V.B.,
wist dit "snode" plan ochter tegen te houden. Deze drie partijen wilden het college zo
houden als het was. Belachelijk,yondVermeulen; "deV.B.heeft zelfsmoeite haar kiezers
vast te houden" (hij doelde hiermee op het verlies van de V.B.aan-het V.N.H.,WV). Van
den Noort (V.D.B.) noemde het "hitleriaansch" wat hier gebeurde. Een minderheid
probeerde hier haar wil door te drijven. Ook de R.K.S.P.was op de hand van Vermeulen.
De S.G.P. steunde het oude college. Een patstelling ontstond, die er uiteindelijk toe
leidde dat men in plaats van de driewethouders waar Kampenrecht op had, er maar twee
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benoemde. Ditwaren Kruithofvan de A.R.P.en Vander Dussen van de V.B..Een enorme
nederlaag voor de S.D.A.P.en onverkoopbaar aan de kiezers bovendien. Ook in 1931had
al iets soortgelijks gespeeld. Toen wilde de S.D.A.P.echter zelf de verantwoordelijkheid
nog niet aangaan omdat ze geen werkprogramma had.54
Dit feit op zich is tekenend voor het socialisme in Kampen.VolgensLabriewas er van een
socialistische zuil in 1925 nog nauwelijks sprake. De terreinen als: cultuur, sport,
recreatie, jeugd- en vrouwenbeweging lagen ook hier braak." In Kampen bleef het
moeilijk de arbeiders te betrekken bij een socialistisch verenigingsleven. Ookal omdat in
de dertiger jaren het patriarchale karakter vall.de arbeidsverhoudingen nog steeds niet
verdwenen was. Dit zal nog aan de orde komen.
Organisatorisch was er bij de socialisten in Kampen echter ook welwat mis. Ret feit dat
de S.D.A.P.in 1931geen werkprogram had, spreekt hier voor zich. Toch vertoonde de
S.D.A.P.tot en met 1935een gestage groei. Een groei diemijns inziens vooral te verklaren
was door de toeloop van, door de depressie geplaagde, confessionele arbeiders. Na 1935
zal waarschijnlijk de teleurstelling bij de kiezer, omdat de S.D.A.P.geen politieke vuist
kon maken, de zuil weer hebben doen verliezen.

De strijd om de gunst van de arbeider voerden de socialisten vooral op het gebied van de
politiek en de vakbeweging. In 1916had de grootste protestantse bond in Kampen, de
C.B.S.T.,333leden (tabeI3). Tijdens de staking van 1922kwam het in deze bond tot een
scheuring. De leiding van de C.B.S.T.had de leden verboden aan de staking, die gericht
was tegen de 48-urigewerkweek met een evenredige salarisvermindering, deel te nemen.
164leden verlieten daarop de bond en sloten zich bij een neutrale organisatie aan." Ofzij
later weer naar hun oude bond zijn teruggekeerd is mij niet bekend, het cijfermateriaal
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over de twintiger jaren ontbreekt. In 1931 zien we (tabel 3) dat de C.B.S.T. toch de
grootste bond in Kampen was geworden, de N.I.S.T.B. had ten opzichte van 1916
aanzienlijk verloren. Na 1937 echter was de socialistische bond de grootste sigaren
makers bond in Kampen.
De algemene organisatiegraad binnen de sigarenindustrie nam in de dertiger jaren af. In
december 1931 telden de bonden in de sigarenindustrie 924 leden, in december 1939
waren dat er 724. Dit verlies zal te maken hebben gehad met het vertrekvan een gedeelte
van de sigarenmakers naar elders, maar het zal voornamelijk aan de hopeloze situatie in
Kampen te wijten zijn geweest. De werkloosheid bleef hier, zoals we nog zullen zien,
langer hoog dan landelijk het geval was. Daar kwam nog eens bij, dat het in Kampen toch
altijd moeilijk bleef de arbeiders te organiseren. S.R. Perrin hield injuli 1939, in opdracht
van de gemeente, een enquete onder de sigarenmakers. In 1939 was er sprake van 1188
sigarenmakers, er waren er 724 georganiseerd; dus nog steeds was ongeveer 40% van de
arbeiders in de grootste industrietak ongeorganiseerd.t" Ook bij de NVKamper Emaille
fabriek Berk en Zoon, de tweede grote industrie in Kampen, moet de aanhang van de
bonden niet groot geweest zijn. Toen de directie in 1932 tot massaal ontslag overging,
was er in de T/erslagen van de toestand der gemeente sprake van het ontslag van 125
arbeiders: "waarvan er velen ongeorganiseerd waren"."
De organisatiegraad van de arbeiders bleef ook na de Eerste Wereldoorlog laag. De
N.I.S.T.B.had in 193913leden meer dan in 1931.Toch waren de verhoudingen, door het
enorme verlies van de C.B.S.T.,omgedraaid. In de andere kleinere industrietakken was er
van een regelrechte groei sprake voor de socialistische bonden" Ret socialisme had zich
dus inKampen,ondanks het voor de S.D.A.P.bittere debacle van 1935,in de tweede helft
van de dertiger jaren weten te handhaven.
Naar mijnmening heeft de socialistische zuil aan de N.S.B.waarschijnlijk geen stemmen
verloren. Ook de S.D.A.P.behaalde in 1935weer winst. De drempel naar het socialisme
was hoog in Kampen, en zij die zich aansloten zullen niet snel weer van partij veranderd
zijn.Dat er na 1935toch weer verlies optrad, was voornamelijk te wijten aan de starheid
van de protestants-rechtsliberale coalitie, die, stevig in het zadel gezeten, weigerde
terrein prijs te geven.

De liberaal-vrijzinnigenorganiseerden zich in Kampenvooral op terreinen als cultuur en
recreatie. Rond de societeitcn ontstond een netwerk van verenigingen in de ontspan
ningssfeer. De elite organiseerde zich eerst laat in de belangenorganisaties. Een werk
geversvereniging bestond er in 1925nog niet, wat ook al aangeeft dat de vakbeweging in
Kampen geen macht vormde. De liberaal-vrijzinnige sfeer was procentueel gezien klein
inKampen.Devroegere gemeentearchivaris Vander VIisgaf in dit verband aan, dat velen
die voorheen tot demaatschappelijke elite behoorden, na 1918uit Kampenvertrokken."
Hier zal vooral de afschaffing van de vrijdom van gemeentebelasting meegespeeld
hebben.
Landelijk leverde van de drie zuilen en de liberaal-vrijzinnige sfeer, vooral de laatste
stemmen aan de N.S.B..Dat zij in Kampenvrij kleinwas, doet geen grote toeloop naar de
N.S.B.vermoeden, maar de liberalen hadden in Kampen geen duidelijke afweer tegen de
rancuneuze ideeenwereld van de nationaal-socialisten. Zijwaren vooral op het gebied
van de vrije tijd verenigd, zodat de genoemde renteniersmentaliteit nog lang domineer-
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de. Vooral de rechtsliberale V.B.had grote moeite om haar kiezers te behouden. Uit de
bronnen en enkele interviews die gehouden zijn,bleek dat zich in de traditioneelliberale
'Buitensoos' een grote groep N.S.B.-sympathisantenbeyond. Hetwas vooral deze groep,
waartoe aanzienlijke Kampenaren behoorden, die aan het einde van de dertiger jaren in
haar standpunten zou verharden.

Voor 1935 was de groep "ontzuilden" in Kampen niet groot. In 1931 stemde bij de
gemeenteraadsverkiezingen 1,64%van de kiezers op de partij van de grootburgers. De
"losmaakpartijen" kregen in 1933 1,42%van de stemmen (de Grootburgers-partij deed
bij de kamerverkiezingen niet mee, zij was een plaatselijke partij). De uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen in 1935tonen ons plotseling een percentage van 5,36%voor
de Grootburgers en het V.N.H.(tabe16). Ditwaren voor het merendeel N.S.B.-gezinden,
aangevuld met een kleine groep kiezers, die om opportune reden Grootburgers stemde.
Hierover komen we nog te spreken. Bijde raadsverkiezingen van 1939stemde 2,63%van
de kiezers Gemeentebelang. Gemeentebelang was een partij, die als dekmantel voor de
N.S.B.fungeerde. Van de vier lijsttrekkers van deze partij waren er in elk geval twee lid
van de N.S.B.. In de interviews zijn de andere kandidaten ook genoemd in verband met de
N.S.B.,maar hun rol voor de oorlog was niet duidelijk.Van de Griend-Bunk (V.B.)zei in
juni 1939over Gemeentebelang: "Er is beweerd dat zij heus geen N.S.B.'ers zijn, maar
was dat maar zoo. Wat is de moraal van deze partij, waarvan de kandidatenlijst op de
Buiten Societeit is opgemaakt"."
We kunnen concluderen dat de "losmaakpartijen" voor 1935,evenals de twee liberale
partijen, weinig aanhang hadden. Verder was er in 1925, volgens Labrie, in Kampen
eigenlijk alleen sprake van een protestantse zuil.De protestanten hadden, naast organi-
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saties op politiek gebied, ook een groot aantal verenigingen opgericht. Tot deze zuil
behoorde een groot gedeelte van de Kamper bevolking, we hebben dat al gezien en het
was ook deze zuil, die de socialisten en de katholieken in het defensief drong. Boven
genoemde kenmerkcn, kleine liberale zuil, weinig aanhang "losmaakpartijen" voor 1935,
en sterk verzuild, kwamen bij 119 Nederlandse gemeenten voor. Gemiddeld kreeg de
N.S.B. in deze gemeenten 1,6% van de stemmen in 1935.62, in Kampenwas dit bijna drie
maal zo veel. We zullen dan ook nog exact gaan bekijken welke partijen aan de N.S.B.
geleverd hebben in Kampen.

Een eenheid was de, uit een groot aantal kerkgenootschappen bestaande, protestantse
zuil niet. En van de drie zuilen en de liberaal-vrijzinnige sfeer, kende de protestantse zuil
in de dertiger jaren de grootste fluctuaties (tabel1). Bij de kamerverkiezingen van 1933
en 1937kreeg zij versterking van de "Colijnkiezers", de kiezers, vooral uit rechtsliberale
hoek, die op (de "sterke man") Colijn stemden. In 1935heeft waarschijnlijk het meren
deel van deze "zwevende" kiezers voor Mussert gekozen.?'We zullen echter de protes
tantse partijen en hun verhouding tot de N.S.B.nog nader bekijken.
Binnen de protestantse zuil was de drang om deel te nemen aan een verzuild ver
enigingsleven zeker in het begin niet groot. Ret kerkelijk (mee)leven bloeide echter. De
kerk, of beter gezegd een van de vele kerken, was voor veel Kampenaren de bindende
factor met de stadsgenoten. Een band die zeer hecht was en die een behoorlijk deel van
het sociale leven besloeg, dat wel, In de kleine hechte kerkgenootschappen zal "het
verzet in kleine kring", dit is de sociale controle, groot geweest zijn. De Jong noemt dit
"verzet", wat trouwens niet alleen in protestantse kring voorkwam, een van de oorzaken
voor het mislukken van het nationaal-socialisme in Nederland." Dit "verzet" moet in
Kampen groter dan in andere gemeenten geweest zijn, want hier was er hoegenaamd
geen sprake van een "import"-bevolking (in 1869was 62,8%van de bevolking autoch
toon, in 1947 73,1%).65Voor een verkiezingsanalyse is dit natuurlijk een uitermate
gunstig uitgangspunt. Immers, Kampenmiste nieuwe invloeden, die nieuwe inwoners nu
eenmaal met zich mee brachten en het nationaal-socialisme zou het dan ook moeilijk
krijgen in traditioneel denkend en voelend Kampen.
Kampen beyond zich in een geografisch-, sociaal-politiek-, en economisch isolement.
Een isolement dat zelfs de N.S.B.-groepKampen parten zou gaan spelen in haar contac
ten met de groep Zwolle.

Ge"isoleerd tegen het "Rode Gevaar"
Vanafde tweede helft van de negentiende eeuw raakte Kampen ge"isoleerd.De stad lag al
in een dode hoek van Overijssel, maar omdat rond 1860de spoorlijn naar het Noorden,
via Zwolle,aan Kampenvoorbijging,verslechterde de situatie. Tegelijkertijd trad er weer
een verzanding van de IJsselmonding op. Dus ook aan de Zuiderzeekant - de Zuiderzee
die Kampen als Hanzestad zo'n bloei had gegeven - lag Kampen nu buiten het door
gaande verkeer. Deeconomische situatie verslechterde nogverder door de economische
depressies, die het einde van de negentiende eeuw kenmerkten. In Kampen onderkende
men de situatie, maar men ondernam niets.

De handel verlegde zich, de scheepvaartlijnen werden opgeheven, en het marktwezen
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kreeg een louter plaatselijke betekenis." Perrin deed eind dertiger jaren onder andere
onderzoek naar de economische situatie. In het rapport, dat in 1940 verscheen, be
schreef hij zeer gedetailleerd het isolement van Kampen . De omgeving ging zich op
andere centra, voornamelijk Zwolle, richten. De markten van biezen, russen en matten,
de veemarkt en de botermarkt gingen ten onder, de weekmarkten werden gedecimeerd.
Moeilijk was het vanaf het einde van de negentiende eeuw ook voor de detailhandel en
het winkelbedrijf."
De aard van de Kamper industrie versterkte dit economische isolement nog. Boele ging
er rond 1870 als eerste fabrikant toe over om de arbeiders thuis te laten werken. Volgens
Perrin zagen de arbeiders aanvankelijk voordelen in de thuisarbeid, omdat men zo dacht
meervrijheid te krijgen." Maarvooral toen het vanaf 1885 slechter ging met de sigarenin
dustrie kwamen de kwalijke gevolgen aan het licht. Lange werktijden, lage lonen en een
ongezond leven in de te kleine woningen, waarin eigenlijk geen ruimte was om ook nog te
werken. De fabrikanten, het is al gezegd, voerden ook nog eens het "op taak werken" in en
beperkten, als het nodig was, de productie. Een arbeidsreserve voor de eigen fabriek
werd zo in stand gehouden." De thuisarbeid in de industrie belemmerde ook de moge
lijkheid om in Kampen andere industrie aan te trekken. Rond 1910 was er echter een
sterke tendens om het werk, althans gedeeltelijk, weer op de fabriek te laten verrichten.
De thuisarbeid zou maar tot tijdelijke overspanning leiden en daar hadden de fabrikanten
ook niets aan." In 1921 werd, met de Tabakswet, de thuisarbeid afgeschaft. Het aantal
eigenwerkers, een-mans-bedrijfjes, steeg echter, evenals de gedeeltelijke werkloosheid
in de sigarenindustrie. Het voordeel van de gedeeltelijke werkloosheid voor de fabrikant
was, dat hij de arbeider niet voor drukkere tijden verloor en zo weer makkelijk op de
vraag kon inspelen. Beiden, het eigenwerk en de gedeeltelijke werkloosheid, zorgden er
voor dat ook in de jaren dertig de sigarenindustrie in Kampen de beschikking had over
een arbeidsreserve, waaruit men in betere tijden kon puttten."
Bij het familiebedrijf Berk speelde iets soortgelijks. Op twee september 1932 ontsloeg
Berk 125 personeelsleden, waaronder de S.D.A.P.'er Vermeulen. In de Handelingen
betrefferuie de gemeenteraad Kampen van november 1932komen we een debat tegen,
dat over de handelwijze van Berk ging inzake deze ontslagen. Wat was er gebeurd, de
directie had altijd tegen haar arbeiders gezegd, dat zevan het ongeorganiseerd zijn geen
schade zouden ondervinden. Niet dat de georganiseerden ook maar een strobreed in de
wegwerd gelegd, dat niet, maar de directie moedigde de bonden beslist niet aan. Bij het
massa-ontslag in 1932betrofhet echter vooral ongeorganiseerden, die een uitkering van
tien weken van het bedrijf kregen. "Dus", zei Vermeulen, "heb ik in wezen voor niets
tweeentwintig jaar lang een gulden betaald om me te verzekeren tegen werkloosheid".
"Maargoed", vervolgde hij, "laten we het gegevenaanvaarden, dan maken Burgemeester
en Wethouders toch een grove fout". Het college wenste deze ongeorganiseerde arbei
ders te behandelen als georganiseerden. Dit betekende dat zij na tien weken direct in de
werkverschaffing kwamen voor zes dagen in de week. Voor niet-verzekerden was drie
dagen normaal. In 1930was bij raadsbesluit vastgesteld, dat men van geen gelijkstelling
van georganiseerden en ongeorganiseerden wilde weten.
"Hoe zit dit dus," wilde Vermeulenweten. Kruithof CA.R.P.)antwoordde dat het college
deze arbeiders niet als ongeorganiseerd zag. Formeel gezien waren ze het wel, maar
materieel gezien niet. Vermeulen wist niet wat er tussen Berk en Burgemeester en
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Wethouders bekokstoofd was, maar hij zag het als een vrijbrief om zich niet meer tegen
werkloosheid te verzekeren en hij vervolgde, "dat moest dan ook voor alle ongeorga
niseerden gaan gelden". Ret college wilde het deze keer echter als uitzondering zien en
het geld dat de ontslagenen ontvingen werd beschouwd als werklozenuitkering. Toen het
tot stemming kwam in de Raad, stemden alleen de S.D.A.P.-fractie (Vermeulen, Naber
man en Bos) en de R.K.S.P. (Van Bergen) tegen."
Burgemeester en Wethouders en de directie van Berk waren tevreden. Ret college omdat
het ongeorganiseerd zijn niet tot nadelen voor de betrokkenen leidde. Zo leek het "rode
getij" in Kampen eens te meer gekeerd. De gemeente hoefde daarover nog niet eens te
betalen ook. Maar ook Berk had voordeel. Aan de ene kant hield de directie een
arbeidsreserve voor de eigen fabriek in stand, immers de binding met de fabriek werd
door deze regeling vergroot. Aan de andere kant ontsloeg zij wel de ongeorganiseerden,
Van georganiseerde actie was, van de kant van de ontslagenen, niets te vrezen.

De Kamper industrie liet dus geen arbeidsreservoir ontstaan, waar eventuele nieuwe
industrie uit zou hebben kunnen putten. Maar wilde Kampen dat eigenlijk wel? Ret
dualisme van de Kamper bestuurders is al eerder aangegeven. Tijdens de Eerste Wereld
oorlog leek alles echter te veranderen, zo werd de vrijdom van gemeentebelasting (in
1915) afgeschaft. De gemeente had het grootburgerrecht al in 1910 afgekocht, een
maatregel, die in 1918 echter weer ongedaan werd gemaakt. Ret overwegend orthodox
protestantse gemeentebestuur koos voor de grootburgers, die zelfs het voor hun rechten
ontvangen geld niet hoefden terug te betalen." De stad bleef bekneld in een ring van
stadsweiden, en het aantrekken van nieuwe industrie kreeg geen prioriteit. Daarmee was
de kans dat de "rode" vakbeweging in Kampen wortel zou schieten in elk geval verkleind.
De aloude Kamper behoudzucht kreeg, bij de overgang van een liberaal naar een
orthodox-protestants beleid in 1918, een oer-calvinistische inslag. Perrin zei er in zijn
rapport het volgende over: "De orthodox-protestantse richtingen voeren te Kampen de
boventoon en onder deze omstandigheden komt de vraag op, of het godsdienstig leven te
Kampen niet te eenzijdig is georienteerd en of dit op een buitenstaander niet een
afstootende werking uitoefent ... ,,74
Ret gemeentebestuur kon tevreden zijn;Kampen kende zeer weinig onkerkelijkheid. Uit
de volkstelling van 1930bleek dat, waar landelijk 14,42%niet aangesloten was bij een
kerkelijke gezindte, er in Kampen maar een onkerkelijkheid van 6%bestond. J.P. Kruyt
gebruikt andere criteria en vond voor Kampen zelfs maar een percentage van 3,13.75

Na 1880stagneerde evenals de economie, ook de groei van de bevolking te Kampen. De
oorzaak van deze lage bevolkingsgroei moeten we in een hoog vertrekcijfer zoeken. De
industrie stond er slecht voor in Kampen en bood zeker niet voor iedereen werk. Ret
vertrekoverschot gaf echter de economische malaise niet geheel weer. De Kampenaren
waren, om met Fasel te spreken, nogal "hokvast". Ook-in de dertiger jaren zal een
christelijk geinspireerd berusten Kampen voor een groter vertrekoverschot behoed
hebben. In de hoop toch nog wat meer te verdienen gingen velen zelf een bedrijfje
opstarten, we hebben dit al gezien. Vele eigenwerkers leefden echter op de rand van
gebrek, en bij voldoende werkgelegenheid in de fabrieken, gaf men het eigen bedrijfje
dan ookweer snel op. Ookde gedeeltelijkwerkloze konvan het geld dat hijverdiende niet
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rondkomen. Zo keurde de Minister van Sociale Zaken in 1934 een steunregeling voor
gedeeltelijk werkloze sigarenmakers goed." De isolatie van Kampen was algeheel met
een hokvaste bevolking, weinig buitenstaanders, geen nieuwe invloeden en geen kansen
voor nieuwe handel en industrie.

De arbeidsbeurs, een overbodig instituut
In het boven al geciteerde artikel van Passchier en Van der Wusten, betrekken zij
eveneens de economische situatie van de verschillende gemeenten bij hun onderzoek.
Zo is gebleken dat er een verband tussen economische factoren en de grootte van de
N.S.B.in elkvan de gemeenten bestond. Destatistische gegevensdie zijhierbij gebruiken
zijn: de hoogte van de werkloosheid, de welstand en de sociaal-economische structuur
van de Nederlandse gemeenten. Ret meest resistent tegen het optreden van de N.S.B.
bleken gemeenten van geringewelstand met weinigwerklozen.77 Deze feitenworden ook
voor Kampenbekeken. Uit de gegevens van Passchier en Vander Wusten blijkt, dat een
relatie tussen de economische positie van iemand en de betrokkenheid tot de N.S.B.,niet
zo makkelijk vast te stellen is. De N.S.B.was meer dan een groep mensen, die in
depressiejaren nog maar met moeite het hoofd boven water kon houden. Ret nationaal
socialisme bood haar aanhangers een nieuwwereldbeeld en een nieuwe levensbeschou
wing.Uit gegevens over de N.S.B.-ledenblijkt nujuist de zeer heterogene samenstelling
van de partij. Met De Jong, kunnen we over het algemeen wel spreken van een overver
tegenwoordigingvan vrije beroepen, middenstanders, kantoorpersoneel en boeren." In
Kampen bleken er echter verhoudingsgewijs veel arbeiders tot de N.S.B. te behoren
(tabe17).

Van de mannelijke beroepsbevolking in Kampen was in 1930 65,8%werkzaam in de
industrie (voornamelijk de sigaren- en emaille-industrie)." Met de sigarenindustrie ging
het slecht. In het interbellum brachten eigenlijkalleen dejaren tussen 1927en 1931enige
verlichting. In de Verslagen van de toestand der gemeente van de dertiger jaren, over
heerst voor de sigarenindustrie eigenlijksteeds hetzelfde beeld. Dewerkloosheid en het
aantal kleinbedrijven nam toe; het aantal fabrieken nam af. In 1911waren er nog 517
fabrieken met meer dan 10personen in dienst, in 1939waren er nog 73gecontroleerde
bedrijven, waarvan er in elk geval 10 door werkloosheid opgericht waren." In 1939
verbeterde de toestand iets, maar de mechanisatie in deze bedrijfstak was toch de
doodsteek voor de meerderheid van de talrijke sigarenfabriekjes geweest. Na 1916was
debuitenlandse markt door het oorlogsgeweldweggevallenen op de binnenlandse markt
heerste een moordende concurrentie. Perrin rapporteerde dat de buitenlandse handel
tot 1940niet meer zou opleven."
In de enquete die Perrin injuli 1939hield om de levensomstandigheden van de Kamper
bevolking te meten, was er sprake van 262werkloze sigarenmakers. Ret aantal sigaren
makers was toen 1188.Ruimeen vijfdevan het aantal sigarenmakers was dus werkloos.
Vandeze 262werkloze sigarenmakers waren er 120driejaar oflangerwerkloos (tabe14).
Een bewijs te meer dat vele werkloze sigarenmakers dus, ondanks een uitzichtloze
situatie, in Kampen bleven.
Voor de andere grote industrie in Kampen was het verhaal iets anders. In 1931ver
slechterde ook hier de toestand door het wegvallen van de export naar Engeland en
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Nederlands-Indie. Ontslagen waren er toen nog niet. In 1932 ontsloeg de directie van
Berk, de al eerder genoemde, 125 werknemers. Er werkten toen ± 600arbeiders bij Berk.
De exportmoeilijkheden, een gevolg van de crisis, bleven, evenals een verminderde
koopkracht bij de consument, bestaan. In 1935volgde het ontslag van 80 arbeiders. De
moeilijkheden op de exportmarkt bleven bestaan en de concurrentie op de binnenlandse
markt werd voelbaar. De emaille-industrie reageerde in 1936gunstig op het verlaten van
de Gouden Standaard, dit in tegenstelling tot de sigarenindustrie, waar immers een
structurele crisis heerste. Berk gingweer uitbreiden; in 1936tot 500en in 1937zelfsweer
tot 600personeelsleden. Landelijk gafhetjaar 1938een economische terugval te zien en
ook bij Berk was er toen weer sprake van ontslagen. Ret betrof hier 30 personen, die te
boek stonden als "tijdelijke werknemers". Na het uitbreken van de oorlog in Europa in
1939,profiteerde de emaillefabriek van een koopwoede in Nederland, daar er onder de
consumenten angst bestond voor prijsstijging van de produkten. De Kamper emaille
industrie verschafte in 1940 aan 575 personen werk, zodat we kunnen stellen dat deze
industrie zich redelijk gehandhaafd had in de donkere depressiejaren."

Tabel4 Werkloosheid voor enkele beroepsgroepen in Kampen injuli 1939.
werkloos 1jaar of korter 1-3jaar 3 jaar en Ianger
sigarenmakers 80 62 120
fabrieksarb. Berk 1 4 28
Bron: Rapport inzake de bevolkingsopbouw der gemeente Kampen van S.R. Perrin,

Kampen 1940.Gemeente Archief Kampen map 1151.

Kampen scheen geen arbeidsbeurs nodig te hebben, zomeldde deKamper Courant van
22 november 1932.De bemiddeling hoefde niet via de gemeente te lopen, want in de
sigarenindustrie namen de meesterknechten de werkkrachten aan, terwijl in de emaille
industrie weinigmutatie was. De behoefte aan bemiddeling was zeer laag in Kampen en
dat was, gezien de arbeidsreserve waar de industrie uit kon putten, ook niet zo vreemd.
Ret nog immer patriarchale karakter van de industrie en de gezagsgetrouwe, berustende
houding van de Kamper werknemer, hadden in Kampen een klimaat geschapen waarin
men de eigen boontjes dopte.
Decijfers tonen aan, dat de arbeidsbeurs, als bemiddelingsinstituut tussen werkgever en
werkvrager, weinig vertrouwen genoot. De boven genoemde enquete van Perrin regi
streerde voor de maandjuli in 1939.514ingeschrevenen bij de arbeidsbeurs. Tabel5laat
een getal van 489 zien.Dat dit verschillende getallen zijn,heeft te maken met de precieze
datum waarop het aantal werklozen was vastgesteld. Wat echter veel belangrijker is, is
dat Perrin daarnaast nog 163ongeregistreerde werklozen telde. Hijmerkte zorgzaam op,
dat de arbeidsbeurs eigenlijk aIle "betrekkingsgidsen en vraag- en aanbodrubrieken"
voor werklozen, overbodig had moeten maken."

Uit het rapport van Perrin bleek verder, dat bijna aIle middengroepen te maken kregen
met een toename van het aantal door werkloosheid begonnen bedrijfjes. De handel
drijvende middenstand had al te lijden van het wegvallen van de marktfunctie van
Kampen voor de omgeving. AI in 1885 kwam uit de verslagen van .de Kamer van
Koophandel naar voren, dat er veel te veel winkeliers in Kampen aanwezigwaren om aan
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de geringere vraag te voldoen."
De enquete, die Perrin in september 1939 onder de Kamper middenstand hield, bood een
treurig beeld. Het meest te lijden hadden de groentehandelaren en de kruideniers. De
voorzitter van de vereniging voor groentehandelaren "Onderling Belang" rapporteerde,
dat de gehele groep noodlijdend was."

Ook de grootburgers leidden vaak een ronduit armoedig bestaan. Met grootburgers
bedoel ik hier de stadsboeren, die van de grootburgerrechten gebruik maakten. Zij
woonden voornamelijk in de Groenestraat en aan de St. Nicolaasdijk. In 1929 waren er
volgens Hendriks 140 koe- of stadsboeren. De politie telde in mei 1939 135 leden bij de
twee verenigingen van de stadsboeren. Het gehele aantal grootburgers bedroeg toen
±800.86
De grootburgers hadden, zoals gezegd, het recht van weiden op de gemeentelijke
weidegronden. De stadsboeren, die van die rechten gebruik maakten, hadden vaak niet
genoeg aan de stadsweiden. Zijpachtten ook hooi- en weiland bij in de omgeving.Alsde
stadboer de pacht niet kon betalen, was hij gedwongen een of twee koeien te verkopen,
watweer van directe invloedop zijn inkomstenwas. De stadsboer was ookmelkventer en
minder koeien betekende minder melk om te verkopen. Door de verkoop vanwat hooi en
de inkomsten uit nevenarbeid kreeg hij dan meestal het nodige geldweer bijeen. Ookkon
hij wat minder los land pachten, maar echte oplossingen waren dit echter niet."
Daar kwam nog bij dat de gemeente tot verkavelingvan de stadsweiden overwilde gaan.
Nu was de situatie zo, dat de stadsboer de mest verkocht. Enerzijds was daar het
gemeenschappelijk weiden debet aan, anderzijds lagen de losse landerijen te ver van
Kampen.De gemeente wilde nu bemesting op de verkavelde landerijen verplicht stellen.
De boeren waren razend, zij zagen in de verkaveling een aantasting van hun rechten.
Sommige grootburgers weidden niet zelf, maar lieten voor wat geld een ander op hun
naam weiden. Ookdit recht zou bij verkavelingvervallen. Een groep van de grootburgers
wilde in de verkaveling niet berusten en deed de gemeente een proces aan. Ditwaren de
"pleiters". De "niet-pleiters" trachtten met de gemeente tot een schikking te komen en
werden als verraders beschouwd. Het eerst richtten de "pleiters" een vereniging op,
waarvan ook niet-weidende grootburgers lidwerden. Laatstgenoemden hoopten dat het
grootburgerrecht hen toch nogwat zou opleveren. Inmei 1939richtten de "niet-pleiters"
een eigen vereniging op, die toen 38 leden telde. De "pleiters" hadden in 193997 leden.
De "pleiters" verloren het door hen aangegane proces in 1946,waarmee vast kwam te
staan, dat de stadsboeren alleen de gebruiksrechten hadden van de gemeentegronden.
De gemeente bleef de onaantastbare eigenares van de stadsweiden."
Degemeente zat met het hele gevalin demaag. In de raad was men zeer aarzelend enmen
scheen totaal niet zeker te zijn van de respons van de stadsboeren. Er was wel met
vertegenwoordigers gepraat, maar men had niet het idee dat men de hele groep overtuigd
had. Degemeente bleef aangeven dat de rechten van de boeren niet ter discussie stonden
maar de stadsboeren waren hiervan moeilijk te overtuigen. Toch was de gemeente nog
niet tot het uiterste gegaan. KokCA.R.P.)had in 1935de verkavelingvoorlopig nogweten
te beperken tot het Bovenbroek, een gedeelte van de stadsweiden. In de Kamper
Courant vanjanuari 1936vinden we een artikel over de verkavelingvan dit Bovenbroek
en het is interessant om de discussie hierover te volgen. Het betrof hier 17percelen van
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±5hectare, dievoor eenvastgesteld bedrag aan de desbetreffende boer verpacht zouden
worden.Allepartijen in de raad waren het eigenlijkover het verkavelen op zichwel eens,
maar vooral de S.G.P.en de A.R.P.hadden toch ook bezwaren. Letwel, zo'n 35 tot 40%
van de stadsboeren (en boeren van het Kamper eiland) behoorden tot een of andere
gereformeerde gezindte."
De bezwaren betroffen voornamelijk de hertaxering van het land door de gemeente, die
elkevijfjaar opnieuw zoumoeten plaatsvinden. Schilder (S.G.P.),een niet-pleiter, vond,
dat als een boer geld en arbeid in zijnstukje land zou steken, hij daar ook devruchten van
zou moeten plukken. Schilderwilde de pacht dan ook voor 20jaar laten vastzetten. Een
compromis werd gevonden in het voorstel van Kok; dat inhield dat bij hertaxatie
rekening zou worden gehouden met hetgeen aan verbeteringen in de afgelopen vijfjaar
was verricht." Uit het feit dat in 1939 nog 97 stadsboeren aangesloten waren bij de
verenigingvan "pleiters"kunnen we afleiden, dat het merendeel van de stadsboeren over
de h~le gang van zaken niet tevreden was.

Over het geheel genomen was er in Kampen, in de jaren van depressie, een groot
potentieel aan (economisch) ontevredenen aanwezig.Een potentieel, waaruit de N.S.B.
misschien zou kunnen putten. Even ter herinnering; de gegevenswaar Passchier en Van
der Wusten mee werkten waren: de werkloosheid, de welstand en de economische
structuur van een gemeente. In Kampen was met de werkloosheidscijfers moeilijk te
werken, omdat de omvangvan de gehele beroepsbevolking niet gegevenwas. Hierdoor
was het onmogelijk om met percentages te werken, die dan weer met de landelijke
percentages vergeleken hadden kunnen worden. Een andere moeilijkheidwas, we heb
ben dit gezien, dat de cijfers geen weergave van de echte werkloosheid waren.
Enkele conclusies kunnen we echter wel trekken. Landelijk steeg het werkloosheids
percentage tot 1936,toen met de devaluatie van de guldenweer een verlaging optrad tot
waarden, die aan het begin van dejaren dertig deden denken." In Kampentrad de piek in
1937 op en ook de jaren '38/'39 lieten nog een hoog percentage zien (tabel 5). De
werkloosheid moet in Kampen erg hoog geweest zijn, omdat l.de Kamper industrie, die
voornamelijk uit sigarenindustrie bestond, niet reageerde op de devaluatie. De situatie
was dus, uitgezonderd de emaille-industrie, blijvendverslechterd, ook al omdat Kampen
geen nieuwe industrie aantrok. In juli 1939 (tabel 4) waren in de sigarenbranche 182
werknemers langer dan een jaar werkloos! 2. de werkloosheidscijfers, gegeven door de
arbeidsbeurs, veel te laagwaren. Injuli 1939ontdekte Perrin, dat de werkloosheid maar
liefst een derde hoger lag dan de arbeidsbeurs vermeldde.
Uit het rapport van Perrin komt naar voren, dat de Kamper bevolking arm was. Hij
vergelijkt het gemiddeld inkomen en het gemiddeld vermogen van Kampen, Zwolle en
Deventer. De laagste waarden werden steeds in Kampen gevonden." Passchier en Van
der Wusten gebruikten het percentage van de beroepsbevolking, dat werd aangeslagen
voor de inkomstenbelasting, als criterium voor de welstand van een gemeente. Deze
cijfers zijnmijvoor Kampenonbekend, evenals het cijfermateriaal over dewelstand van
de andere Nederlandse gemeenten. Toch wil ik Kampen in de dertiger jaren, gezien de
specifieke economische geschiedenis, de hogewerkloosheid en het feit dat 65,8%van de
mannelijke beroepsbevolking in de industrie werkzaam was, als arm bestempelen.
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Tabel 5 Bij de arbeidsbeurs geregistreerde werklozen in Kampen.
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

jan. 252 279 524 594 626 978 1140 1125 1057
febr. 210 294 510 525 619 950 1084 1174 998
maart 207 283 485 454 642 889 1112 1108 956
april 171 255 465 400 639 931 1031 1051 871
mei 166 242 452 379 640 905 970 949 710
juni 136 273 433 413 761 946 1009 815 670
juli 121 286 425 427 739 993 951 753 489
aug. 163 296 455 440 811 946 920 717 526
sept. 157 393 452 432 814 999 921 679 473
okt. 183 380 445 443 803 1004 965 699 489
nov. 215 418 475 505 898 1036 1008 797 520
dec. 309 486 557 606 1095 1078 1136 1024 753
Bron: Verslagen van de toestand der gemeente 1931-1939.Gemeente Archief Kampen.

Kampen was dus in 1935,toen de N.S.B. aan de verkiezingen meedeed, een arme
gemeente met een hoge werkloosheid en een stedelijke structuur, Passchier en Vander
Wustenvonden bij de statenverkiezingen in 1935,voor dergelijke gemeenten, een gemid-
deld stemmenpercentage van 4,9%voor de N.S.E..Voorstedelijke, arme gemeenten gold,
dat het stemmenpercentage van de N.S.B.opliep met de werkloosheid. Verondersteld
wordt, dat de N.S.B.-steundan vooral door de economische misere was ingegeven.'"Het
hele beeld, dat van Kampen is ontstaan, doet echter niet vermoeden dat de werklozen
hier en massa anders zijn gaan stemmen, daarvoor was de Kamper mentaliteit veel te
berustend. Nee, het N.S.E.-percentage van 4,56%,doet in Kampen eerder een "lek" in de
verzuilde structuur veronderstellen.

De aard en samenhang van het protest van "rechts"
Cultureel gezien was Nederland in de dertiger jaren een "christelijke natie", waarin het
burgermansfatsoen, een strenge seksuele moraal en het moederschap hoog aange
schreven stonden." Waar deze waarden in gevaar dreigden te komen, bracht dit de
gemoederen onder andere in protestantse kring heftig in beroering. De angst voor de
opkomst van een geseculariseerde massacultuur was hier groot. Hitler-Duitsland bezat
aantrekkingskracht waar het de bestrijding van de naaktcultuur, het anti-bolsjewisme en
datgene wat men beschouwde als de nationaal-socialistische strijd voor de goede zeden
en het huwelijkbetrof." De rol van de overheidwas een cruciaal punt in de discussie. De
leiding van de A.R.P. en C.H.U., de twee protestantse regeringspartijen, wilden de
overheid niet als dienaresse Gods zien. Een veel te "werelds" beleid, vonden S.G.P.,
C.N.A.en H.G.S.P.Het staatsgezag moestjuist aangewend worden tot behoud van kerk
en geloof. "Streng en onverbiddelijk" had, aldus Kooy, de overheid op te treden tegen
alles en iedereen, "waardoor de van God gewildeorde, zoals de S.G.P.'erdeze zag",werd
verstoord." De S.G.P.was, we kunnen dat met Kooy eens zijn, zeker niet tolerant te
noemen, maar intolerantie en een autoritaire instelling betekenden nog niet dat men hier
aanleunde tegen het nationaal-socialisme. De zedenpolitiek van Hitler wekte, dat kan
niet ontkend worden, bij protestants Nederland wel sympathie op.
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H. Dam wijst er in zijn studie over de kerken en de N.S.B. op, dat de N.S.B. predikanten
van verschillend allooi aantrok. Dam bestudeerde, om de relatie tussen de kerken en de
N.S.B. in kaart te brengen, onder andere het kerkelijk verleden van protestantse predi
kanten, die lid waren van de N.S.B .. Hij concludeert dat er binnen de Nederlands
Hervormde Kerk de meeste openheid voor het nationaal-socialisme bestond, evenals
trouwens voor andere politieke stromingen. De hervormden dachten niet sterk anti
thetisch, zoals dat bijvoorbeeld wel binnen de Gereformeerde Kerken het geval was. In
oktober 1934 richtten 119 predikanten, waarvan 96 tot de Nederlands-Hervormde Kerk
behoorden, zich in een "Open brief aan Overheid en Yolk van Nederland" tegen het
ambtenarenverbod van Colijn. Vanaf 1933 was het door deze wet verboden voor ambte
naren om lid van de N.S.B. te zijn. De brief richtte zich echter niet alleen tegen dit verbod,
maar was duidelijk pro- N.S.B. Dam keek verder nog naar de religieuze herkomst van 105
N.S.B.-sprekers in 1935. Meer dan de helft, 59, bleek een Nederlands-Hervormde ach
tergrond te hebben, 9 sprekers waren gereformeerd." Een, in 1935 door een N.S.B.'er
verrichte verkiezingsanalyse, ging er ook van uit dat C.H.U. en H.G.S.P. toekomstige
stemmenleveranciers waren." De motieven om lid te worden van de N.S.B. konden
echter zeer verschillend zijn. De een meende binnen de N.S.B. zijn idealen van "volks
opvoeding" en nationale eenheid te realiseren. Een ander hoopte dat de theocratische
idee en van dr. Ph.J. Hoedemaker gerealiseerd zouden worden en dat Nederland in haar
grondwet Gods Souvereiniteit zou belijden. Weer een ander hoopte dat de N.S.B. tegen
de volkssoevereiniteit zou strijden en de staat een protestants-christelijk karakter zou
geven."
De N.S.B. was vaag over alles en daardoor konden veel groepen in de samenleving er
wel iets van hun gading vinden. Vaag was de N.S.B. ook over de religie, zij zou in de
nieuwe staatsorde de plaats krijgen "die haar toekwam't.l'" Onduidelijk was of dit
een religie onder staatscontrole betekende. "Nazi-anneigung" binnen de protestantse
zuil was individueel bepaald en kende een zeer verscheiden motivering. Als begrip is
het zeker niet voor een van de protestantse kerkgenootschappen of partijen te gebrui
ken.

Antisemitisme was niet alleen aanwezig bij verknochte nationaal-socialisten, ook ka
tholiek- en protestants Nederland zijn van antisemitische opvattingen niet vrij te pleiten.
In 1938 werd er in Nederland na de "Reichs-Kristallnacht" inDuitsland, een nationale
collecte gehouden voor de slachtoffers. DeBazuin, het officiele orgaan van de Theologi
sche Hogeschool, publiceerde een artikel van prof. dr. K. Dijk,die in 1936als hoogleraar
aan de Theologische Hogeschool was benoemd, waarin hij duidelijkprobeerde te maken,
dat giften niet nodigwaren. Immers, het grootkapitaal was voor een groot deeIin handen
van Joden, "giften van niet-Joden zijn daarom overbodig."!" Religieus gemotiveerd
antisemitisme komen we in een verslag van een vergadering van de A.R.-propaganda
Club tegen, dat verscheen in deKamper Courant. De oud-voorzitter van deze club, Van
der Kouwe,stelde hier het antisemitisme voor als een "roede GOGS"over hetJoodse yolk.
Omdat de Jood Ahasverus geen rust wenste te bieden aan de lijdende Christus, klonk
hem het oordeel tegen: "Gij zult voortaan geen rust vinden" .102

Dat er echter sprake was van een veel breder antisemitisme, zagen we al bij Dijk,maar
het bleek ook hier. Natuurlijk stond iedereen vijandig tegenover hetgeen hem vreemd
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was, aldus Van der Kouwe, want "de Jood is een handelsman" en "de Jood heeft een
voorliefde voor het marxisme'U'"
Eenzelfde beeld overheerste bij Hervormd Nederland. Medelijden was er vanuit C.H.U.
kringen wel met het lot van de Joden, maar politieke maatregelen tegen de vervolging
nam men niet. Ook de Nederlands-Hervormde Kerk nam geen standpunten in. Door de
wijze waarop deze georganiseerd was, was het hier moeilijk om een bepaling van
algemene strekking te doen uitgaan. Ook bij gereformeerd (hervormde) gezindt treffen
we antisemitisme aan. Zo yond prof. dr. H. Visscher, een naam die we nog tegen zullen
komen, dat de Joden schuld hadden aan de deplorabele toestand die in Duitsland na de
Eerste Wereldoorlog was ontstaan.'?' In protestantse kring verkondigde men dus an
tisemitische opvattingen, maar een actief antisemitisme als van de N.S.B.was het niet.
WeImaakte de christen-liberale regeringscoalitie het "om des vredes wille" zelfs voor de
uit Duitsland gevluchte Joden in Nederland moeilijk. Een open asielbeleid werd in deze
niet gevoerd.

In gereformeerde en gereformeerd-hervormde kring was men het over de plaats, die de
kerk in Hitler-Duitsland innam, oneens. VolgensDijkeerbiedigde Hitler de kerk, en deze
zou in Duitsland volgens hem zelfs een centrale plaats innemen. Ook iemand als Visscher
liet weten, dat men in Duitsland inzake de kerkstrijd op de goede weg was.I'" In deze
theologische kwestie zouden zij (en anderen) op de Kamper hoogleraar K. Schilder
stuiten. In brochure vier van de N.S.B.,die in maart 1934 uitgegeven was stond, dat de
nationaal-socialistische Nederlandse staat God zou belijden als "de drijfkracht" van het
nationaal zedelijk leven. De N.S.B.poogde met dit standpunt calvinisten in huis te halen.
Schilder wees erop dat "drijfkracht" een vrijmetselaarsterm was die veel te vaagwas. Het
ging namelijk, volgens Schilder, "om de konkrete geloofsbelijdenis als basis voor het
leven in partij en indiviueel". Tweejaarlater, in 1936,schreef hij dat het staatsidee van de
N.S.B. in Nederland evenals in Duitsland, ruimte liet voor kerkvervolglng.''"
Van een eenheid in deze zaken was in gereformeerde kring, en datzelfde gold voor
hervormd Nederland, geen sprake. De Nederlands-Hervormde Kerk kwam niet tot
een uitspraak, wat voornamelijk door haar organisatiestructuur kwam. DeGereformeer
de Kerken en de katholieke kerk zouden het nationaal-socialisme veroordelen. Op
2 oktober 1936 veroordeelde de Generale Synode der Gereformeerde Kerken de nazi
leer en de N.S.B.principieel en algemeen, dat wil zeggen als kerkelijke gemeenschap. Dit
zou, samen met het bisschoppelijk mandement in datzelfde jaar, bijdragen tot terug
dringing van de N.S.B.in Nederland.l'" Mussert, die de bui al had zien hangen, stuurde
de Generale Synode der Gereformeerde Kerken een brief. Hierin stelde hij onder andere
dat de nationaal-socialistische staat de algemeen christelijke grondbeginselen, "die de
kerk van Christus aller eeuwen in Hare belijdenis heeft uitgesproken", "tot basis van
zijn staatkunde en tot leidraad van zijn taak" zag.lOS Het mocht echter al niet meer
baten.

Het maatschappelijk leven kenmerkte zich vanaf het midden van de vorige eeuw door
een hernieuwde godsdienstijver in Kampen. Dezeyond met name in kringen van gerefor
meerden plaats, en grofweg gezegd verdrievoudigde deze bevolkingsgroep zich in Kam
pen tussen 1876 en 1930.Een rol hierbij hebben de geisoleerde positie van de stad, de
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Brief kerkeraad

geringe toevloed van mensen van buiten Kampen en de aanwezigheid van de Theologi
sche Hogeschool gespeeld.'?" "Wereldse" invloeden bleven daardoor in Kampen gering.
De geloofsverdieping, die zich ook uitte in een sterke drang tot verzuiling, en de
aanwezigheid in Kampen van gereformeerde voormannen als de felle anti-nationaal
socialist Schilder, duet weinig overloop naar de N.S.B. vermoeden. De AR.P. verloor bij
de statenverkiezingen 2,6%van haar stemmen (tabel G), Waarschijnlijk heeft vooral de
C.D.D.veel van dit verlies voor haar rekening genomen. De AR.P. zal ook de "zwevende"
kiezers, die bij de kamerverkiezingen in 1933 en 1937 uiting gaven aan het "Colijn
effect", verloren hebben. Die "zwevende" kiezers waren vooral uit de rechtsliberale V.B.
afkomstig, die inderdaad in 1933 en 1937 fors verloor in Kampen. Ret waren deze
oud-libera:!en in de AR.P., die oak in Kampen waarschijnlijk N.S.B. zijn gaan stemmen.
DeAR.P. was een partij waarop vooral (niet alleen!) leden van de Gereformeerde Kerken
hun stem uitbrachten. Onder de kerkeraden van deze traditionele aanhang van de AR.P.
hield Th. Delleman in 1949 een enquete. Elke kerkeraad kreeg een enquete-formulier
toegezonden waarvan vraag 1 en 2 als volgt luidden:
Tucht over leden der N.S.B.
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1a. Hoeveel personen waren v66r mei 1940 in Uw kerk nog lid van de N.S.B. ondanks de
besluiten van 1936?

b. Stonden ze onder censuur?
2a. Hoeveelleden N.S.B. na mei 1940?
b. Hebt u tucht uitgeoefend?
c. Hierbij moeilijkheden ondervonden van de kant van de bezetter of de gecensureer

de?
d. Was er ook in de kring van de kerkeraad verzet tegen tuchtoefening?
e. Heeft de tucht ook preventief gewerkt?!"

De kerkeraad van de Gereformeerde Kerken in Kampen antwoordde dat er slechts een
gezin was aangesloten bij de N.S.B. en dat tucht was uitgeoefend. We moeten echter wel
voorzichtig zijn met deze bron. Immers de enquete was vlak na de oorlog gehouden en de
juistheid van de antwoorden is niet te controleren.

Tabl 6 Verkiezingsresultaten 1931-1939
Partijen S.31 G.31 K33 S.35 G.35 K37 S.39 G.39
S.D.A.P. 15,5 16,8 16,3 17,3 19,1 16,3 15,9 15,2%
O.S.P.IR.S.P. 0,5 0,3 0,1 0,2
C.P.N. 0,2 0,1 0,3 0,2

RKS.P. 10,4 9,7 9,6 9,8 9,7 9,6 9,9 9,4
RKV.P. 0,3 0,1
KD.B. 0,3 0,2

C.H.U. 19,5 19,5 19,3 17,7 17,3 16,3 16,3 15,0
A.RP. 31,0 30,0 29,9 27,3 23,5 30,8 29,4 26,6
C.D.U. 2,9 5,0 5,4 5,7 6,4 7,4
S.G.P. 9,3 9,0 10,0 10,1 9,4 6,7 10,8 11,3
H.G.S.P. 0,3 0,3 0,2 0,1
C.N.A. 4,1

V.D.B. 3,8 4,6 4,5 4,0 5,3 3,6 3,5 9,8
V.B. 9,3 8,5 4,5 3,0 4,7 2,9 4,6 2,5

N.B.T.M.P. 0,5 2,9 0,0 0,0
V.N.H. 0,5 1,9 0,1
Grootburgers 1,6 3,4
N. Fasc. Unie 0,2
Gemeentebelang 2,6
Overige 0,5 1,0

N.S.B. 4,6 2,7 2,6
(408) (282) (252)*

Bron: Kamper Courant
* aantal kiezers
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Maar dat de kerkeraad in Kampen een principiele houding aannam ten opzichte van het
nationaal-socialisme, blijkt ook uit het volgende. Op 5 februari 1942 stuurde de kerke
raard Kampen aan de Classis Zwolle een briefwaarin de houdingvan de Generale Synode
inzake de arbeidsdienst als te slap werd gekenschetst. De kerkeraad verzocht de Synode
onder andere te verklaren, dat de Nederlandse Arbeidsdienst "om zijn nationaal-socialis
tische aard en strekking" in strijd was met het woord van God.'!'
In de dertiger jaren berokkende de C.D.U. de AR.P. veel schade. De C.D.U. won in
Kampen in 1935, toen ook de N.S.B. meedong, 2,1% van de stemmen ten opzichte van
1933. Deze groei zou zich zonder teruggang voortzetten. Mijns inziens is het niet
waarschijnlijk, door aard en ideologie van deze partij, maar ook door de gestage winst die
zij behaalde in Kampen, dat de C.D.U. in Kampen stemmen aan de N.S.B. he eft geleverd.

Wat er in Kampen vanuit hervormde kring in 1935 aan de N.S.B. geleverd is aan stemmen,
is moeilijk met bronnen te staven. In het archief van de Nederlands-Hervormde Kerk te
Kampen was er over de betrokkenheid van hervormde Kampenaren tot de N.S.B. niets te
vinden. WeI kwam ik op de kandidatenlijst van Gemeentebelang de naam tegen van
iemand, die in 1935 kandidaat voor de C.H.U. had gestaan, waar hij toen het laagste
aantal voorkeurstemmen haalde.l"
Ook de Nederlands-Hervorrnde Kerk kenmerkte zich in Kampen door een oer-cal
vinistische inslag. De poging, die de Friesche Christelijk Historische Partij in 1905
ondernam om hier vaste grond onder de voeten te krijgen, mislukte echter.!" De ideeen
van ds. Hoedemaker, die de Friesch-Historischen aanhingen, sloegen in Kampen kenne
lijk niet aan en miss chien had hierdoor de H.G.S.P. ook geen noemenswaardige aanhang
in Kampen. Immers, ook deze partij onderschreef de ideeen van Hoedemaker, die met de
mooie leus, "heel de kerk en heel het volk", een volkskerk nastreefde.!" In 1906, to en de
Gereformeerde Bond ontstond, ontbrandde in Kampen een felle strijd tussen de "con
fessionelen" en de Bonders binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Deze strijd was zo
heftig, dat de "ethischen'', de wat meer vrijzinnig hervormden, zich in 1907 ook verenig
den.!"
Het karakter van de C.H.U. zal in Kampen een streng dogmatische calvinistische inslag
hebben gehad. In 1935 verloor deze partij bijna 2% van haar stemmen in Kampen, terwijl
ze landelijk 0,13% toenam.1l6 De H.G.S.P.verloor in Kampen ook en kwam uit op 19
stemmen in 1935.De C.H.U.heeft misschien ook aan de C.D.U.verloren, maar de C.D.U.
berokkende deAR.P. meer schade. Er zullenwaarschijnlijk ook C.H.U.-stemmennaar de
S.D.A.P.zijn gegaan, die toen haar top bereikte. H.G.S.P. en C.H.U. hebben echter
waarschijnlijk ook stemmen aan de N.S.B.geleverd.VolgensAA de Jonge trok de N.S.B.
rechtse protestanten aan, die binnen de C.H.U.aanwezigwaren.l'" WelkeC.H.U.'erszich
in Kampen tot de N.S.B.aangetrokken voelden, was niet te achterhalen. Gezien de aard
van de verzuiling in Kampen kunnen we waarschijnlijk wel aannemen dat het niet de
meest rechtzinnige groep binnen de C.H.U.was, die zich tot het nationaal-socialisme
voelde aangetrokken.

De conservatieve en traditioneel-kerkelijk gerichte aanhang van de S.G.P. zocht de
oplossing voor de (vermeende) misstanden in de wereld in GodsWoord.Het communis
me, de naaktloperij, de pornografie en de verstoring van de zondagsrust waren uitingen

201



Zetelverdeling 1939.

van een ontkerstening van de natie. De S.G.P.stond bij de herkerstening van de samen
levingeen positief-christelijke rol van de overheid voor ogen. "Uit oorzaak van de zonde
gaf God de overheid", zei ds. Van den Berg in 1937 op een S.G.P.-bijeenkomst in
Kampen.'!" Rij beriep zich op artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis waarin
staat, dat het staatsgezag aangewend moet worden tot behoud van kerk en geloof. Dit nu
zag men bij het regeringsbeleid van A.R.P.en C.R.U.niet naar voren komen.
Vanden Berg sprak in Kampen over de keuze tussen soevereiniteit en dictatuur. Ret was
nu zo, volgens Vanden Berg, dat de daden van de overheid aan de rede werden getoetst,
maar het rationalisme was de vijandvan de Soevereiniteit Gods. "Ret isweer de mensch,
die de kroon wordt verheven", aldus Van den Berg. De dictatuur was, van alle staats
vormen,wel het meest afhankelijkvan dewillekeur van de mens.Vanden Berg stelde het
als volgt: "Dictatuur is het opleggen van een persoonlijken wil aan een ander. Er zijn drie
soorten: de Communistische-, de Fascistische- en de Nationaal-Socialistische dicta
tuur."!"
De gereformeerde godsdienstijver kenmerkte zich in Kampen vooral door een uit haar
voegen gegroeide S.G.P. De leden van de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijk
Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Bond spreidden een over het algemeen
fatalistische houding ten toon. Dictatuur was een straf voor de zonde, men zou dat pad
van de zonde moeten verlaten en weer GodsWoord als leidraad voor het staatkundig en
geestelijk leven moeten nemen. De straf ontlopen kon men echter niet, als men er niet
voor zorgde dat Gods Soevereiniteit buiten kijf stond.
DeS.G.P.ging,procentueel gezien, in 1935bij de statenverkiezingen niet achteruit. Bijde
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raadsverkiezingen verloor ze weI, en dit verlies is mijns inziens voornameIijk naar de
Grootburgers gegaan. Het zullen vooral kiezers zijn geweest, die de grootburgerrechten
bezaten en die hoopten toch nog enig voordeel aan deze rechten te kunnen ontienen. In
1937 verloor de S.G.P. fors, wat te wijten was aan de komst van de C.N.A, een nieuwe
partij aan het politieke front. Landelijk gezien trok de C.N.A voornamelijk kiezers uit de
AR.P. aan. In Kampen was dit niet het geval.
De al eerder genoemde Visscher was Gereformeerde Bonder en had tot 1934 deel
uitgemaakt van de kamerfractie van de AR.P. In 1934 richtte hij de C.N.A. op, een partij
van ontevreden hervormden (vooral Bonders) binnen de AR.P. Deze groep ontevrede
nen ging zelfstandig vergaderingen beleggen, waar men program (vooral het niet volle dig
handhaven van artiekeI36), beleid (samenwerking met de katholieken) en het leiders
chap van Colijn aanviel.!" Waarom nu weer een nieuwe partij? Op een bijeenkomst in
Kampen liet men weten, dat er "grootte verwarring en verdeeldheid" heersten, terwijl
een "schijn" van massale eenheid werd opgehouden.!" Men wilde de versnippering van
de protestantse partijen tegen gaan. In de historiografie gaat men er van uit, dat
besprekingen met de H.G.S.P. en de S.G.P. - beide partijen waren ook tegen de
scheiding van kerk en staat, en richtten zij zich ook tegen de samenwerking met de
katholieken - om zich te verenigen op niets zouden zijn uitgelopen.!" In Kampen en
Overijssel kwamen S.G.P. en C.N.A. in 1939 op een lijst uit. In 1937 nog zei ds. Bouw, die
toen voor de C.N.A in Kampen sprak, dat de Christelijke Protestantse Concentratie, die
de C.N.A. voor ogen stond, mislukt was. Het had eigenlijk moeten komen tot een eenheid
op staatkundig terrein van aIle "principiele" gereformeerden, om eindelijk tot een
scheiding van partijpolitiek en kerken te komen. Want was niet "80 a 90% van de
A.R.P.-Ieiders lid van de Gereformeerde Kerken?", vroeg ds. K.J. van den Berg zich af op
dezelfde bijeenkomst. Van den Berg, mogelijk dezeIfde Van den Berg die eerder een
S.G.P.-gehoor had toegesproken, was Gereformeerde Bonder. Hij zal in Kampen waar
schijnlijk een groep Bonders warm hebben kunnen maken voor de C.N.A, wat dan het
verlies van de S.G.P. begrijpelijk maakt.l"
De samenwerking met de AR.P. zou ook in Kampen mislukken, de C.N.A zou ook hier
kiezers, zij het veel minder dan bij de S.G.P., weghalen. De lijstverbinding met de S.G.P.
was echter in 1939 een feit. "Door deze samenvoeging der lijsten wordt onnoodig
stemmenverlies voorkomen", zo was te lezen in het Kamper Nieuwsblad.124 De C.N.A
was geen hervormde beweging, maar streefde een hervormd-gereformeerde gezindheid
na. Zokreeg zij in Kampen ookvan Christelijk Gereformeerde zijde "medewerking" .125De
oprichter, Visscher, had Duitse sympathieen, bezigde antisemitische uitlatingen, en zou
in de oorlog met de bezetter collaboreren.l" De C.N.A had zeker ook een reactionaire
kant. Zo keerde zij zich onder andere tegen liberalisme, staatsinmenging, socialisatie,
spiritisme en de Neo-Malthusiaanse Bond (de voorloper van de N.V.S.H.,WV), die, aldus
Bouw: "eerst uit de weg geruimd" moesten worden "alvorens God ons te hulp komt".
Hier klonk ook meer begrip voor diegenen, die het nationaal-socialisme aanhingen. Het
was "begrijpelijk en menschelijk, dat naar deze fiuisterstemmen (Moskou, Marx, Musso
lini etc. WV)" werd geluisterd. Maar "wee degenen die naar Egypte aftrekken en de hulp
bij de menschen zoeken", want ook hier stond Gods Soevereiniteit niet tel' discussie. De
overheid was er om Gods wil, stond in artikel twee van het C.N.A-program te lezen, en
dus was samenwerking met de AR.P. onmogelijk.!"
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De strijd om de gunst van de kiezer in 1937.

De samenwerking met de S.G.P.in Kampen zullen we misschien in de figuurvan Vanden
Berg moeten zoeken. De S.G.P. verloor in 1937 fors (tabel 6), het was het laagste
stemmenpercentage dat ze in de dertiger jaren in Kampen behaalde! Bundeling van
krachten kan zijn ingegeven door dewens van deze groep ultracalvinisten, om in Kampen
een politieke macht van betekenis te blijven. Beide partijen, dat mag duidelijk geworden
zijn, hebben geen stemmen aan de N.S.B.geleverd. Zijvertolkten in het Kampen van de
latejaren dertig een protestants-christelijk conservatiefprotest, dat zelfs bij de raadsver
kiezingen in 1939 11,3%val'.de kiezers wist te interesseren.

HetV.N.H.,het is al gezegd, trokvooral kiezers uit de rechts-liberale V.B.aan, die zelfs op
moest passen, dat niet al haar kiezers verdwenen. In de maand voor de raadsverkiezingen
van 1935,gafVan der Dussen toe, dat het V.N.H.een groot probleem was. Het V.N.H.had
hem op haar lijst willen hebben, maar hij had geweigerd, "het zou enkel tot versnippering
leiden". De kans was groot dat door het optreden van het V.N.H.,de V.B.en de V.D.B.uit
de raad zouden verdwijnen. Zo zou misschien zelfs de S.D.A.P.een zetel winnen, aldus
Van der Dussen.l" Van der Dussen bleef en de V.B.won zelfs weer bij de verkiezingen.
Het V.N.H.won echter ook.Mijnsinziens beyond zich hier een groep "dissidenten van de
V.B.en andere middcnstanders'":", die later ook in verband met Gemeentebelang ge
noemd zou worden. Deze groep voelde zich aangetrokken tot de ideeen van de N.S.B.,
maar de N.S.B. dong bij de raadsverkiezingen nooit mee. De samenhang tussen het
electoraat van het V.N.H.en dat van de N.S.B.is geen punt van discussie, zij is algemeen
aanvaard. Het V.N.H.was antipacifistisch en hamerde vooral op de (verminderde)
weerbaarheid van het Nederlandse Volk. Nederland had een versterking van de geest
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nodig, waarop de liberale Kamper Courant smalend reageerde met: "...voor de materie
was de geest" .130

De stadsboeren stemden in 1931massaal op de lijst DeMunnik (143 stemmen). In 1935,
toen de kwestie van de verkaveling actueel was, groeide de partij uit tot 311 kiezers.
Buiten de stadsboeren om stemden dus 171personen Grootburgers; een aantal van hen
zal ongetwijfeld grootburgerrechten hebben bezeten. Opvallend was het grote verlies
van de, tot 1935,zo constant blijvende S.G.P.Vooral die S.G.P.,maar waarschijnlijk ook
de meeste andere partijen, verloren zo kiezers met grootburgerrechten. In 1937zal deze
groep overwegend weer traditioneel gestemd hebben, de gemeente was tot verkaveling
van het Bovenbroek over gegaan en had daarmee de zaak eigenlijk beslecht. De gehele
kiezersaanwas van de Grootburgers is hier echter niet mee verklaard. De partij zal ook
een conservatieve protest-rol gehad hebben. Een groep ontzuilde kiezers kon zo uiting
geven aan een protest tegen de gevestigde zuilenpartijen, die immers het antwoord op de
crisis schuldig bleven.
Een ideologie had de partij van de grootburgers niet, Hendriks heeft dit onderzocht. De
stadsboer was vrijwel geen lid van andere partijen en ook in het verenigingsleven
kwamenwe hen niet tegen.131De stap naar het voor-ieder-wat-wils-protest van de N.S.B.
was voor dergelijke ontzuilde kiezers makkelijker. In 1931stemde 1,64%van de kiezers
Grootburgers, in 1933bleven 1,42%,verdeeld over een aantal "losmaakpartijen", ont
zuild stemmen. Deze groep is naar alle waarschijnlijkheid N.S.B.gaan stemmen.
DeN.B.T.M.P.was in Kampenniet erg belangrijk, "LandbouwenMaatschappij" waarvan
veel aanhangers N.B.T.M.P.stemden, evenmin. In Nederland had "Landbouw en Maat
schappij" vooral op de zandgronden, waar de boeren het hardst getroffen werden, haar
aanhang. Volgens de tabel die we bij de RU aantreffen, waren er geen leden van
"Landbouw en Maatschappij'' in Kampen.l" Zijwas eigenlijk de enige politieke groepe
ring in Nederland, die in het sociaal-economische leven een hechte basis had en de
neiging vertoonde het met Mussert op een accoordje te gooien. Evenals de N.S.B.was
"LandbouwenMaatschappij" tegelijk de drager van een antisocialistische- zowel als een
antikapitalistische Ideologie.l"

Wekunnen nuwel concluderen dat de partijen die in 1935stemmen geleverd hebben aan
de N.S.K,in Kampenwaarschijnlijk de volgendewaren: V.B.,V.D.B.,A.R.P.,C.H.U.en de
"losmaakpartijen". De "losmaakpartijen" en vooral de liberaal-vrijzinnige sfeer, waarbij
de rechtsliberale V.B.het merendeel van de stemmen leverde, stonden mijns inziensborg
voor het leeuwenaandeel van de N.S.B.-stemmenin 1935.Kleinerepercentages leverden
A.R.P. (de "zwevende" kiezers) en de C.H.U.Slechts enkele stemmen waren atkomstig
van de H.G.S.P.,de R.KV.P.en de KD.B.
408kiezers stemden in 1935N.S.B.,enkele maanden later stemden 483personen V.N.H.
en Grootburgers. De groep N.S.B.-gezindenwas met zo'n 80 "nieuwkomers" gegroeid,
een aanwas die waarschijnlijk vcor een groot gedeelte te verklaren is door de toename
van de Grootburgers. Deze groep gingmijns inziens na 1935weer traditioneel stemmen.
Vanmaatschappelijke isolatie en ontzuiling als bij de stadsboeren, en in zekere zin ook
de dissidente V.B.'ers,was hier geen sprake.
Gezien de aard van de verzuiling in Kampenmet een laag percentage "losmaakpartijen",
was het N.S.B.-percentagevrij hoog. Het verzuilde stelsel vertoonde in Kampen"lekken"
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LIJST 15 LIJST 15
Volksgenooten

van Kampen-oordeeltl
In Uw woonplaats is een Open bare Leeazaal.
Daar is een leestaiel, waar Gij van allerhand meeningsuitingen kunt

kennis nemen.
loo vindt Gij daar : "De Vrijheid", •Volksblad" (5. D. A. P.), "De

Jonge Liberaal", "De Vrijzinnig Democraat", ,.Nationaal Herstel", .Het
Liberale Weekblad", .Recht en Vrijheid", . Eenheid door Democratic".

Dit zijn aile bladen van een politiek-propagandistische strekking.
In naam echter van al die "Vrijheid" weigert het Bestuur van de Open bare
Leeszaal te Kampen om ook "Volk en Vaderland", het weekblad der
Nationaal-50cialisten en Het Nationale Dagblad ter lezing aanwezig te hebben
~ zulks op grond ~ lach niet ~ dat dit een "politiek-propagandistisch"
blad is.

Is het niet heerlijk zooals hier met twee maten gemeten wordt door
de voorvechters van de "Vrijheid"?

O. reden hiervan ? '. Angst, niet ta varbergen angst I
Angst voor het Nationaal-Soctatlsma, waarover Gij in Uw leeszaal

niets Jelen moogt! De Heeren beschouwen U namelijk als onmondige
kinderen, die niet zelf oordeelen kunnen, en daarom zullen zij het wei
voor U doen .

.Gij eohter wilt Belt oordeelen en . . . veroordeelen _ dat
knnt Gij op 28 MEl a.s doen!

Toen het bestuur van de Open bare Leeszaal weigerde ons blad ter
lezing te leggen, wendden wij ons tot B. en W., daar de leeszaal gemeen
telijke subsidie geniet, zoodat wij verwachten dat het Bestuur Uwer
Gemeente althans Recht aan Allen zou doen, en zou medewerken om de
voor ons geschapen uitzondering op te heffen.

Niet aileen kregen wi) ook daar nul op het rekest, maar in den
brief waarbij B. en W. ons meedeelden te weigeren aandrang uit te
oefenen op het bestuur V,lO de Leeszaal, verzochten B. en W. ons tevens
hen in het vervolg niet meer aan te spreken met "Volksgenooten" en .Hou lee".

Uw Burgemeester, H. M. Oldenhof en Uw gemeente-secretaris,
J. v. d. Oever onderteekenen dezen brief ~ waarbij zij dus B. en W.
uitschakelen als Uw .volksgenooten"!· I ! !!

Mannen met oer llollandsche namen - die geen Volksgenooten van
U willen worden genoemd ~ wei zijn de tijdlYl droevig!

En zij gruwen van den oud-Nederlandschen greet "Hou Zee 1", den
leus van onze vaderen, dien zij vervangen hebben door den Kozakken-groet
.Hoerah·' . hetgeen beteekent: .51a dood ."

Ziet Volksgenooten - ons hart bloedt als wij del'gelijke
dtngen hooren!

En Gij ... oordeeIt! OordeeIt of Gij wilt blijven aan de zijde van
hen die de vrijheid en het recht verkraenten, van hen die niet Uw volks
genooten willen zijn, van hen, die als regenten van het Volk veryreemd
zijn, dan wei, of Gij met ons een vereend Volksgezin wilt opbouwen, waar
een recbtvaardige vrijheid voor allen zal zijn !

Stemt Mussert No.1 van Lijst 15
Een Kamper NS.E. -affiche uit 1937.
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Grafiek 1
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bij de protestantse zuil en de liberaal-vrijzinnige sfeer. Vooral de aard van de liberale
sfeer, met een zeer lage organisatiegraad, heeft in Kampenbijgedragen tot het percenta
ge van 4,56%.Dat de liberalen zelfs al over de (traditioneelliberale) "Buitensoos" als
over een N.S.B.-bolwerkspraken, spreekt in deze voor zich.

De N.S.B.slonk in Kampen, conform de landelijke ontwikkeling, fors. In 1937stemden
282 (2,72%)Kampenaren nationaal-socialistisch, in 1939waren dit ernog 252 (2,59%).134
Na 1936waren de stadsboeren verscheurd en de partij van de grootburgers hield op
te bestaan. De "pleiters" telden in 1939 nog 97 leden, de N.S.B. bestond toen echter
in Kampen voornamelijk uit de dissidente V.B.'ers, de groep van de "Buitensoos".
De liberalen hadden zich inmiddels verenigd in de "Binnensoos", De groep van de
"Buitensoos" vormde kader en gezicht van de N.S.B.in Kampen aan het eind van de
jaren dertig. Aantrekkingskracht had zij wel, Gemeentebelang veroverde 255 (2,63%)
stemmen. De groep N.S.B.-gezindensteeg dus zelfsweer iets. Vande Griend-Bunk (V.B.)
had de bui al zien hangen en probeerde tot een samenwerkingsverband met de V.D.B.te
komen, wat echter mislukte. Het doel van Gemeentebelang was volgens van de Griend
Bunk, om versnippering te brengen, en de andere partijen "trachten thans uit dit grapje
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munt te slaan".':" Dit "grapje" had trouwens van de V.B. een onbeduidend partijtje
gemaakt.

Ret protest van "rechts" zou in Kampen in de dertiger jaren een heel eigen vorm
aannemen. De N.S.B. vertolkte in principe de idee en van een kleine groep rancuneuze
oud-liberalen, die in het nationaal-socialisme een oplossing meenden te zien voor de
problemen van de tijd. Zij bevonden zich in Kampen in een politiek isolement, politieke
macht zouden zij eerst onder de bezetter bezitten. Ret protestants-christelijke conserva
tieve protest van de ultra-calvinisten had in Kampen een veel groter maatschappelijk
draagvlak, ook sloot juist zij beter bij de specifieke Kamper geschiedenis aan. De
algemene verrechtsing, die in Nederland aan het eind van dejaren dertig plaatsvond, had
in Kampen een streng calvinistisch karakter en greep plaats binnen het verzuilde kader.

De N.S.B. in Kampen
In het N.S.B.-archief,aanwezig in het Rijksarchief voor Oorlogsdocumentatie (RI.O.D.),
dateert het eerste weekrapport, dat melding maakt van een N.S.B.-groepKampen, van 2
september 1933.10leden telde de groep toen, maar aan het eindvan de maandwaren het er
al23. DeKamper Courant telde toen zelfsal30 leden.!". In de eerste maanden moest groep
162 (Kampen) het met een voorlopig groepsleider zien klaar te spelen, in november 1933
was de groep de kinderschoenen ontgroeid en bezat ze een plaatselijk leider.
Van de groei van groep 162zijn niet veel gegevens bewaard gebleven. Grafiek 1 geeft het
aantalleden totjuli 1934weer, het ledental totjuli 1935is echter niet bekend. Toenwerd de
groep ingelijfd bij de Kring IJsseldelta (no. 60), waartoe ook Zwolle ging behoren. Ret
Kamper groepsnummer werd nu veranderd in groep 2. In de "Kringen"vermeldde men het
ledental van de verschillende groepen niet, dus in feite raken we hier,wat de groepsgrootte
betreft, het spoor bijster.137 Landelijksteeg de N.S.B.totjuni 1935enorm in ledental; zijwas
toen drie maal zo groot als het jaar daarvoor. Of ditzelfde in Kampen het gevalwas, is dus
helaas niet bekend. Toch moet de groep weIgegroeid zijn,want in mei 1935waren er reeds
drie blokleiders.F"Moeilijkhedenwaren er ook,en het hoofdkwartier van deN.S.B.zond een
bezorgd schrijvennaar Kampen.In deweekvan 12januari tot 18januari 1935schenen maar
liefst 6 leden bedankt te hebben voor het lidmaatschap. Ret hoofdkwartierwilde vememen
of allepogingen inhet werkwaren gesteld om deze leden voor de bewegingte behouden, "of
dat hun vertrek moet worden toegejuicht" .139 Hieruit sprak bezorgdheid en tevens kunnen
we uit de brief opmaken, dat de groep Kampenhet hoofdkwartier over het reilen en zeilenin
Kampen niet al te veel informatie verschafte.
Tabel 7 geeft de beroepen van 49 voorloorlogse N.S.B.-leden weer. Hierbij is gebruik
gemaakt van de zogenaamde stamboeklijsten (elk N.S.B.-lidhad een stamboeknummer,
waar ook gegevens over de persoon vermeld stonden, WV) die in het RI.O.D. aanwezig
zijn, 12 interviews, het politie-archief in Kampen, en adressenboekjes (waarin naam en
beroep van het gezinshoofd) in het Gemeente Archief Kampen. Tot de ge'interviewden
behoorden onder andere een oud-raadslid, (tevens lid van Eenheid door Democratie,
een anti-fascistisch comite) gepensioneerde arbeiders en twee Kampenaren, die familie
leden in de vooroorlogse N.S.B. hadden. Kolom a. geeft de leiding van de N.S.B. tot
± 1937weer. De namen zijn bekend uit het N.S.B.-archief, de beroepen zijnvoomamelijk
door de ge'interviewden aangedragen. Kolom b. geeft de beroepen weer, zoals die bij de
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Tabel7 Beroepen van 49 vooroorlogse leden
Kolom a. De leiding tot plus minus 1937

graficus 1
reizigers 2
projectieider werkl. cursus 1
makelaar/aannemer 1
reder 1
leraar (bedankte vanwege het ambtenarenverbod) 1
kantoorbediende 1
stoker (beroep gevonden in politie-archief map 127) 1
Bron: R.I.O.D.ORG.en PERS. 272a, 309a

idem PERS en PROP. 3a
Kolomb. schilders 2

schippers 2
huisvrouw 1
smid 1
goudsmidireparateur 1
sigarenm.itabaksb. 2
chef emaillefabriek (R.I.O.D.327a. 11-12-1940,
was al eerder lid geweest) 1
Bron: R.I.O.D.ORG.en PERS. 327a

Kolom c. reizigers 2
boer 1
bakker (stond op de lijst van Gemeentebelang,
zou in de oorlog Burgemeester van Urk worden) 1
boekhandelaar 1
slager 1
drogist (fotohandelioptiek) 2
kruidenier 1
bierbrouwer 1
kleedjesfabrikant 1
fabrieksdirecteur 1
directeur schildersbedrijf 1
kleine sigarenfabrikant 1
electrotechnicus (stond op de lijst van Gemeentebelang) 1
leraren 2
geweermaker/militair 1
kantoorbediende 1
weller emaillefabriek 1
portier 1
fabrieksarbeiders emaillefabriek 5
sigarenmaker 1
boerenknecht 1
werkloos 1
Bron: interviews

Kolom d. arbeider 1
Bron: politie-archief
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leden in de stamboeklijsten gevonden zijn. Deze lijsten zijn vanaf 4 december 1935
bewaard gebleven, en dan nog onvolledig ook. Kolom c. geeft de beroepen weer van de
leden, die door de geinterviewden zijn aangedragen. En tenslotte is voor kolom d. het
politie-archief in Kampen gebrnikt.
Het grote aantal arbeiders, 10 van de 49 leden, valt op. Een onderzoek voor de hele
provincie Friesland gaf op de 120 leden slechts 7 arbeiders te zien.!" De vrije beroepen
waren ondervertegenwoordigd in Kampen, de kleine ondernemers (7) waren de op een
(de arbeiders) na grootste groep binnen de N.S.B. Van een oververtegenwoordiging van
vrije beroepen, boeren en kantoorpersoneel, was in Kampen geen sprake. Wei vinden we,
conform het landelijke beeld, veel middenstanders en kleine ondernemers. Dat rnim een
vijfde deel van de gevonden leden arbeiders waren, is zeer uitzonderlijk. Voor een deel
zal dit te verklaren zijn uit de sociale achtergrond van enkele van de geinterviewden,
maar misschien waren sommige arbeiders, door de patriarchaal ingerichte arbeidsver
houdingen in Kampen, geneigd hun directeur makkelijker te volgen. Het feit blijft
bestaan, dat de N.S.B. in Kampen aantrekkelijk bleek voor arbeiders.

De geschiedenis van de N.S.B. in Kampen kenmerkte zich door een strijd om autonomie.
Als groep 162 was de groep in Kampen zelfstandig geweest, dit veranderde echter in de
Kring-IJsseldelta. Groep 2 mocht in het begin van het bestaan van deze Kring 30% van de
opbrengsten van de groep voor eigen propaganda houden. De groep Zwolle moest toen
de volle 100% aan de Kringkas afstaan. Later zou ook Kampen er aan moeten geloven,
waarna de waarnemend groepsleider van groep 2 in maart 1936 een brief aan Mussert
stuurde. De groep Kampen, zo vertrouwde hij Mussert toe, verkeert in moeilijkheden,
want aile binnenkomende contributies, giften, overschotten van Volk en Vaderland etc.
moeten voor de volle 100%worden overgemaakt aan de Kringkas."...Voordien (v66r de
oprichting van de KringIJsseldelta, WV) waren wij in staat propaganda te voeren, zooals
wij die noodig oordeelden in verband met den geest der bevolking te Kampen en
omgeving". De groep scheen in 1936 zienderogen achternit te gaan en ook de steun
punten in Genemuiden bleken gevaar te lopenoEr was, getuige de brief, geen geld meer
beschikbaar om in Kampen avonden met sprekers te organiseren," opwelkevergaderin
gen langzamerhand een nauwere band werd getrokken tusschen leeden en niet-leeden".
Ditwas een slechte gangvan zaken, terwijl Kampenen omgevingvelen bezat die "met de
oude sleur zouden willen breken en die velen moeten wij bereiken onder het oog van
kerkbestuur en geestelijken op dewijze zooals wij dat menen te kunnen doen, zooalswij
dat hebben gedaan toe wij zelfstandig waren't.!"
Ditwas echter nogmaar het topje van de ijsberg.DeKringIJsseldelta liep,vooral door de
enorme wanorde die er bij de groep Zwolleheerste, totaal niet. Er heerste een sfeer van
"wij gooien de boel erbij neer", meldde een functionaris aan het hoofdkwartier. De
waarnemend Kringleider stuurde in april 1936 een verhelderende brief aan Mussert,
waarin hij meldde dat de sfeer in Zwolle"verpestend" was. Hijkon goed begrijpen, dat de
andere groepen met de groep inZwolleniets meer te makenwilden hebben. "...Doch ook
het gebied levert problemen op. Het zijn allemaal Nederlanders, doch thuisgekomen is
bij wijze van spreken de Zwollenaarweer Zwollenaar en de inwoner van Kampenweer
Kampenaar". Het isolement van Kampen,waar we het al over gehad hebben, kwam ook
bij het karakter van de N.S.B.weer boven water. "Zoo is in onze Kringde mentaliteit der
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inwoners der verschillende groepen ZOO uiteenlopend, dat ze in de dagelijkse praktijk
niet bij elkaar behooren en zoodoende tot weinig of geen samenwerking komen. Dit zijn
historisch gegroeide feiten, die misschien pas na jaren Nationaal-Socialisme zullen
verdwijnen", aldus de waarnemend Kringleider.!"
In mei 1936 kwam het tot de oprichting van een nieuwe Kring (Salland). De oude had,
mede door geldzorgen in de groep Zwolle,financiele problemen. Kampen kreeg nu weer
een zelfstandiger groep, in die zin dat ze financieel iets onafuankelijker zou worden. De
groep Kampen breidde zich uit met Elburg en Genemuiden.l'" Meer is er eigenlijk in het
N.S.B.-archief niet bewaard gebleven over de N.S.B.in Kampen.,

De N.S.B. probeerde, als overal, ook in Kampen actief te werven. In de notulen van
het Plaatselijke Nationaal Crisis-comite (het P.N.C. hield zich vooral bezig met steun
verlening) van februari 1934signaleerde Bos, dat in het ontspanningslokaal voor werk
lozen "hinderlijke fascistische propaganda" werd gemaakt. Men verwonderde zich er
over, dat J. Kruithof (niet de wethouder, WV) geen maatregelen nam. Ret onderwerp
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keerde op de agenda niet weer terug, dus waarschijnlijk he eft Kruithof dan toch inge
grepen.v"
Veel is er niet te vinden over de activiteiten van de N.S.B. in Kampen. In de nacht van 25
op 26 mei 1937 hield de politie op de IJsselbrug een auto staande, waarin een grote
hoeveelheid verkiezingsbiljetten van de N.S.B. bleek te liggen, evenals plakmateriaal.
Tegen de inzittenden, twee arbeiders uit Wilsum en Kampen, werd proces verbaal
opgemaakt. Uit het politierapport hierover wordt duidelijk, dat het materiaal voor
Wilsum bestemd was. Afkomstig was het uit de Voorstraat in Kampen, waar de plaatselij-
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ke groepspropagandist woonachtig was. Ret "plakken" werd van hier uit geregeld.
Diezelfde nacht waren, met soortgelijke biljetten, twee scholieren opgepakt, die voor het
gymnasium propaganda voor de N.S.B. hadden gemaakt. Ret feit dat ook scholieren bij
de acties betrokken werden, was bij de Kamper politie in het verkeerde keelgat ge
schoten. De groepspropagandist moest zich de volgende dag op het bureau verant
woorden.!"

Interessant is het ook om te kijken naar de reactie van de Kamper media. Na de eerste
openbare vergadering, die de N.S.B. in Kampen hield, kreeg de Kamper Courant "een
sterkenden indruk", dit mede door de gedragingen van de aanhangers, "waarachter een
vaste overtuiging moet staan, door hun toewijding aan den algemeen leider ir. A.A.
Mussert't.I'" Ret, voorlopig, laatste artikel over de N.S.B.-groepin Kampenverscheen in
deze krant op 30 januari 1934. Hierna bleef het een tijd stil rond de N.S.B.in Kampen.
Vergaderingenwaren er nogwel, getuige het politie-archief. DeKamper Courant zweeg
en drukte ook geen aankondigingen meer af voor deze propaganda-avonden van de
N.S.B.147Zowas er in de Kampermedia niets te vinden over de komst van Mussert naar
Kampen in mei 1936,waar hij een samenkomst had met de leden van de groep Kampen,
"die mee wildenwerken't.l" Ret animowas toen blijkbaar al tanende. Misschienwas de
komst van Mussert geheim, maar ik denk eerder, dat politieke motieven de oorzaak
waren voor het stilzwijgen van de Kamper Courant. In 1937 plaatste deze krant wel
paginagrote advertenties van "Eenheid door Democratie", dat opgerichtwas als een dam
tegen communisme en fascisme.
DeN.S.B.zou eind dertiger jaren, ook in Kampen, steeds meer het nationaal-socialisme
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omarmen. In 1938 wierp de groep Kampen zich in een ingezonden stuk in de Kamper
Courant op v66r de inlijving van Oostenrijk door Hitler-Duitsland. "Volksgenooten
moeten weer bij hun volk ingelijfd", zowas te lezen, en "Hitler heeft het prachtige woord
gesproken: na den terugkeer van het Saargebied hebben wij van Frankrijk niets meer te
eischen". Het redactionele commentaar luidde als volgt: "De droom der dictatoren is
nooit geweest: alle menschen van een starn in een land vereenigd, doch wel: alle landen
en volkeren der aarde onder eenen scepter".':"
De Kamper Courant was echter na 1936 niet meer de enige krant in Kampen. Het
Kamper Nieuwsblad verbrak het stilzwijgen rond de N.S.B.in Kampen,waarmee ik hier
trouwens beslist niet het stempel "goed" of "kwaad" wil opdrukken. De opname van
berichten over de N.S.B.was zuiver een keus van de redactie en naar de overwegingen
kunnen we slechts gissen, DeKamper Courant berichtte in 1939wel over de spreekbeurt
van Mussert in de "Buiten Societeit". De N.S.B. stelde toen al niet veel meer voor, en
spreidde een slachtofferpose ten toon. De politieke partijen bestreden niet meer elkaar,
"maar alleen nog maar de N.S.B.",aldus Mussert.l'"

Bij de afdeling Propaganda van de N.S.B.was het regel dat men, bij het uitkiezen van
sprekers voor openbare vergaderingen, zoveel mogelijk rekening hield met de plaatselij
ke politieke-, religieuze-, en sociale context. Zo valt op dat de N.S.B.-groep Kampen
vooral nederlands-hervormde sprekers en mensen uit het arbeidersmilieu uitnodigde.
Dit waren kennelijk de groepen die de N.S.B.in Kampen hoopte te kunnen bereiken.
De N.S.B.probeerde de arbeider met "pseudo-religieus" getinte beschouwingen over
een nieuwe maatschappij te lokken. Op 11 mei 1939 spraken, op een openbare ver
gadering van de N.S.B.in de "Buiten Societeit", een kantoorbediende en een arbeider. Er
was een toekomst voor hen, die wilden arbeiden en er zou een toekomst komen,
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"bestraald door de zon van het Nationaal-Socialisme". "Wij gelooven in de oerkracht van
ons Nederlandsche Volk", de arbeider zou in een nationaal-socialistisch Nederland "in
vreugde het lied van de arbeid kunnen zing en" .We hebben al gezien dat de N.S.B. voor de
"geknechte" arbeiders in Kampen toch wel aantrekkingskracht bezat.!"
Maar bovenal probeerde de N.S.B. in Kampen een "christelijk" karakter hoog te houden.
De eerste openbare vergadering van de N.S.B. vond op 6 december 1933 in de "Buiten
soos" plaats. Hier sprak de oud-predikant van de Nederlands-Hervormde Kerk, oud
voorzitter van de A.R.-fractie, C. van der Voort van Zijp. De Kamper Courant berichtte
dat er veel belangstelling was en dat men eensgezind was, toen Van der Voort van Zijp
kwam te spreken over de communistische vloed, die in Duitsland nu gekeerd scheen.
Luid applaus weerklonk, hierover kon in Kampen geen meningsverschil bestaan ... Van
der Voort van Zijp eindigde voor de pauze met: "heb God lief en Uw naaste, houdt op
elkander te bestrijden, maak U los van de partijbanden". Het grote aantal partijen tastte
volgens de N.S.B.de "volkssfeer" aan, maar Van der Voort van Zijpginghier verder. Hij
protesteerde tegen de indeling van de N.,S.B.bij "rechts", zelfs nog "rechts" van de
S.G.P.... "...Wegmet de antithesegedachte, eenheid moet er komen". Dit had in Kampen,
waar het idee van de antithese juist zo diep wortel had geschoten, misschien beter
ongezegd kunnen blijven.Hijmaakte verder duidelijk, dat er een vrijheid van religie in de
persoonlijke sfeer was, want" de Bijbel geeft echter niet op alles een antwoord" .152 Werd
hier niet al kerk en staat gescheiden?
In april 1937zou ds. Ekering in Kampen spreken, hij was echter door ziekte verhinderd,
zo liet hij weten. Dr.W.Th. Boissevain, die evenals Ekering tot de studieclub "Guido de
Bres" behoorde, viel in.Deze club orienteerde zich op de H.G.S.P.en droeg de ideeen van
Hoedemaker uit. Voordat de vergadering begon behandelde men een klacht van het
Nederlands Bijbelgenootschap, die de beschuldiging had geuit, dat de N.S.B.bewust
dezelfde avond voor haar vergadering had uitgekozen. De groepsleider deelde mee, dat
het een "toevallige samenloop van omstandigheden" was,waardoor beide vergaderingen
op een avond vielen. Helaas heb ik over deze kwestie in Kampen niet meer informatie
gevonden. Boissevain waarschuwde in Kampen tegen ontkerstening. "Dit kan geschie
den als kerk en geestelijkheid onze beweging tegenwerken en als heidensch bestempe
len". DeN.S.B.werd hier ineens de bewaarder van de christelijke waarden en richtte een
waarschuwing aan de Gereformeerde Kerken en de katholieke overheid, die immers de
N.S.B. hadden veroordeeld. Dat dit alles niet met ontkerstening van doen had mag
duidelijk zijn, De rol van de staat was bij Boissevain minder duidelijk dan bij Van der
Voort van Zijp."Wijhebben de roeping te leven uit de geopenbaarde wil.Zoodrawe deze
bindingen erkennen is het met de klassenstrijd gedaan. Dan is het ook met de geest van
het kapitalisme gedaan (hij bedoelde hier niet het persoonlijk bezit,WV)", aldus Boisse
vain. Protestants Kampen stond echter een veel positievere rol van de overheid voor
ogen, het was allemaal te vaag. "Een nationalistische beweging kan in ons land niet
anders dan christelijk zijn", maar wat dat "christelijke" aspect nu precies was vertelde
Boissevain alleen in bedekte termen. De eerste binding die we als mens hadden, was aan
Godzelf,"dat is de allerhoogste binding".Boissevain eindigde zijnbetoog met: "...het ligt
in Gods raad of nog een toekomst voor ons volkbeschooren Iigt,Alshet Godbehaagt, zal
Hij goedgunstig zijn". Het klonk allemaal protestants-christelijk, evenals de tirade van
Boissevain tegen de "menschelijke rede en verstand" en de wetenschap en techniek.l'"
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In 1939 zette Mussert de discussie voort en kon men het uit de mond van de leider zelf
horen dat de N.S.B. lang niet zo ver wilde gaan in haar "christelijke" grondbeginselen.
Kerk en staat zouden worden gescheiden, zij hadden beide "een soevereine roeping". Op
een vraag of Gods kerk niet boven alles moest staan, antwoordde Mussert, dat zolang er
godsdienstvrijheid was in ons land, er geen clericale staat kon komen. "Kerk en staat
moeten wanneer het goed is met een volk, samenwerken op dezelfde grondslag: het
offer", aldus Mussert. Welk offer de kerk moest brengen was al snel duidelijk, toen een
vraag uit het publiek gesteld werd, waarom de vergaderingen, "wanneer Uw Beweging
een Christelijke is", niet met gebed geopend werden. "Wie zal zeggen", aldus Mussert,
"dat dit niet gebeurt". Ret kon toch beter zijn, dit niet in het openbaar te doen, "maar
binnenskamers, zooals ook in de Bijbel staat" .154 Riermee gaf Mussert het godsdienstig
karakter van de N.S.B.een plaats, namelijk buiten het openbare leven. Dit kon protes
tants Kampen, opdat de christelijke sfeer behouden bleef, niet onderschrijven.

Amsterdam, november 1988
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