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A.P.M. LUCARDIE EN G. VOERMAN 

EXTREEM-RECHTS IN NEDERLAND 

DE CENTRUMDEMOCRATEN 
EN HUN RADICALE RIVALEN I 

N IET GEHEEL VERDWENEN ZUN 

echter de extreem-rechtse opvattingen en 

ideeën - over democratie als een ontaard poli

tiek stel~el ('eindeloos gezwets'), over gezag en 
leiderschap en over het belang van een etnisch 

of raciaal homogene, eensgezinde samenleving 

zonder belangentegenstellingen. Ideeën als deze 

werden voor de oorlog in Nederland niet al

leen verkondigd door de Nationaal-Socialisti

sche Beweging, maar ook door gematigder en 

fatsoenlijker groeperingen als het Verbond 

voor Nationaal Herstel en stromingen binnen 

de confessionele partijen.\ 

Na 1945 kan men dezelfde denkbeelden aan

treffen bij Boerenpartij en Centrumpartij (over 

het algemeen in gematigde vorm) en bij de 
Nederlandse Volksunie (in radicale vorm). Dat 

hopen we in de eerste aflevering van onze 

beschouwing aan te tonen. In de tweede afleve

ring analyseren we de sociale achtergronden en 

het electoraat van extreem-rechts. 

De Boerenpartij 

De Boerenpartij was tot nog toe de belangrijk

ste extreem-rechtse partij in Nederland na de 

Tweede Wereldoorlog. Op haar hoogtepunt 

behaalde zij - bij provinciale verkiezingen in 

1966 - zes procent van de stemmen. De partij 

was aan het eind van de jaren vijftig voortge

komen uit de beweging der Vrije Boeren. Aan

vankelijk richtte die beweging zich uitsluitend 

tegen het Landbouwschap, waarvan lidmaat

schap verplicht was gesteld; langzamerhand 

verbreedde de onvrede zich tot afwijzing van 

elke overheidsbemoeienis met het economisch 

leven. 

Hendrik Koekoek, oprichter en leider van de 

Boerenpartij, had overigens al in de jaren vijf

tig deel genomen aan de Nederlandse Opposi

tie Unie waarin ook de oud-SSer Pa ui van 
Tienen een belangrijke rol speelde; daarna was 

hij actief geworden in de Christelijk Histori-

De auteurs zijn verbonden aan het Nederlands 
Documentatiecentrum voor Politieke Partijen van 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
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Eigenlijk zou 'extreem-rechts' een 
neutrale term moeten zijn om 

bepaalde politieke groeperingen 
aan te duiden, evenals 'gematigd 

links' bijvoorbeeld. Sinds de 
Tweede Wereldoorlog wordt de 

term echter onvermijdelijk 
geassocieerd met 

concentratiekampen en 
volkerenmoord. Geen wonder dat 
geen enkele partij in Nederland 

zich zelf graag in die hoek 
geplaatst ziet. Zelfs de aanduiding 

'rechts' lijkt een garantie voor 
electoraal falen - de Rechtse 

Volkspartij en Binding Rechts zijn 
beide van het politieke toneel 

verdwenen. 
sche Unie.2 Nationaal-socialisten kwamen even

eens in de Boerenpartij voor - één van hen, ir. 

Adams, zou de partij zelfs korte tijd in de 

Eerste Kamer vertegenwoordigen. Toch kan de 

Boerenpartij als geheel niet nationaal-socialis

tisch of fascistisch genoemd worden. Op sq

ciaal-economisch gebied was zij juist extreem

liberaal. Bij ethische en culturele kwesties 

stond zij dichtbij de confessionele partijen of 

rechts daarvan. Etnocentrische en nationalisti

sche sentimenten waren haar niet vreemd, 

maar trokken in de jaren zestig nog weinig 

politieke aandacht. Ten opzichte van de parle

mentaire democratie in Nederland stond de 

Boerenpartij tamelijk ambivalent: 'de democra

tie leeft niet werkelijk meer in ons land . .'; er 

zou een 'algemene gezagscrisis' heersen, 'ver

oorzaakt door de steeds grotere mentale ver
wijdering tussen de gezagsdragers (i.c. de poli

tici van de vijf grote partijen) en de bevol
king'.) 

Nu leefde ook bij linkse groeperingen onvrede 

over het politiek bestel in Nederland in de 

jaren zestig. Die werd echter op andere wijze 

uitgedrukt; een term als 'gezagscrisis' kwam in 

de linkse woordenschat vrijwel niet voor en 

verraadt veeleer verwantschap met extreem

rechtse groepen als het Verbond voor Natio

naal Herstel van voor de oorlog. 

Het wat eclectische karakter van de Boeren

partij verklaart waarschijnlijk mede haar succes 

in de jaren zestig. Als diffuse protestpartij trok 

zij in een tijd van snelle sociale en politieke 

verandering stemmen van uiteenlopende groe

pen: niet alleen (kleine) boeren en midden

standers, maar ook arbeiders in grote steden. 

Zoals de meeste protestpartijen raakte zij die 

aanhang ook vrij snel kwijt. Ze droeg zelf in 

niet geringe mate tot haar verval bij, door een 

reeks van onverkwikkelijke conflicten die veelal 

voortkwamen uit het autoritaire en grillige 

optreden van haar politieke leider. De per

soonlijkheid van Koekoek had overigens ook 

aantrekkelijke kanten, althans in electoraal 

opzicht. Tot 1981 bleef hij de Boerenpartij in 

de Tweede Kamer vertegenwoordigen, zij het 

zonder veel politieke invloed. In 1981 liet hij 

de naam van zijn partij veranderen in Rechtse 

Volkspartij, maar won daarmee geen zetel 

meer in de kamer.4 

Het extreem-rechtse onbehagen over het poli

tieke en sociale leven in Nederland zocht in de 

jaren zeventig andere kanalen. Gematigde vor

men van protest kon men aantreffen op de 

rechtervleugels van VVD en christelijke partij

en, als ook in een organisatie als de OSL-

1. Zie AA de Jonge, Crisis en critiek der democra
tie (Assen: Van Gorcum, 1968). 
2. AT.J. Nooij, De 8oerenpartij: desoriëntatie en 
radikalisme onder de boeren (Meppel: Boom, 1969) 
blz. 34; Carolien Bouw, Jaap van Donselaar en 
Carien Nelissen, De Nederlandse Volksunie: portret 
van een racistische splinterpartij (Bussum: Wereld
venster, 1981) blz. 52. 
3. W. Stam, De 8oerenpartij: een politieke verken
ning (Amsterdam: Bezige Bij, 1966) blz. 54, 52; zie 
ook het Beginselprogram van de Boerenpartij 
(DNPP Collectie Beginselprogramma's). 
4. NRC Handelsblad, 11 april 1981; zie ook AH.M. 
Dölle, 'De Boerenpartij: terugblik op een politiek 
verschijnsel', Intermediair, 7 september 1979, blz. 
59-65. 
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Stichtingen voor Vrijheid en Veiligheid. Radi

calere geluiden waren te horen bij de Neder

landse Volksunie (NVV), die in 1971 werd 

opgericht. 

De Nederlandse Volksunie 

Het streven van de NVV was aanvankelijk 

vooral gericht op vorming van een Groot

Nederlandse Staat, waarin Vlaanderen en Ne

derland zouden opgaan. Onder haar leden 

telde zij oud-SSers en andere nationaal-socia

listen, maar ook oud-leden van ·de Boerenpar

tij, de VVD en de PvdA In 1972 publiceerde 

de NVV een staatkundig program, dat kenners 

van vooroorlogse anti-democratische stromin

gen vertrouwd in de oren zou klinken: het 

parlement zou ondergeschikt. worden aan de 

minister-president, die een veto zou kunnen 
uitspreken over alle wetgeving en die (meer 

dan alleen formeel) door de Koningin be

noemd zou worden; het parlemellt zou boven

dien een (gedeeltelijk) corporatief karakter 

krijgen, doordat corporaties van artsen, militai

ren, kunstenaars en dergelijke een deel van de 

Kamer zouden kiezen.5 

De Volksunie bracht haar beginselen ook in 
praktijk binnen de eigen organisatie: de leden 

hadden weinig te vertellen, besluiten werden 

door de Raad van Bestuur genomen die daar

bij verantwoording schuldig was aan een Stich

ting tot Steun aan en Toezicht op de Neder

landse Volksunie. 
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Officieel wees de NVU het fascisme af en 

noemde zichzelf 'volksnationalistisch'. Het ge
bruik van de term 'volks' roept niettemin asso

ciaties op met het nationaal-socialisme. De 

NVV onderscheidde zich aanvankelijk van neo

nazi groeperingen vooral door gebrek aan sterk 

leiderschap en door een meer latent dan mani

fest racisme. Dat zou na 1974 echter verande

ren, toen Glimmerveen de leiding van de partij 

in handen kreeg. 

Joop Glimmerveen, geboren in 1928, kwam uit 

een 'rood nest': in 1949 werd hij lid van de 

Ale en later van de PvdA Wel was hij fel 

anti-communist en vocht als vrijwilliger mee in 

Korea. Daarna kreeg hij een baan als boek

houder bij het NAVO-secretariaat in Den 

Haag. AI in 1971 meldde hij zich aan bij de 

NVV, maar pas in 1974 besloot hij actief te 

worden. Ondanks twijfels van de partijleiding 

stelde hij zich kandidaat voor de Haagse ge

meenteraad en voerde een agressieve racisti

sche campagne: 'Den Haag moet blank en 

veilig blijven .. Help mee onze stad te bevrijden 

van de plaag van Surinamers en Antillianen'. 

Met 4000 stemmen won hij bijna een zetel, en 

veel respect binnen de NVV. Enkele maanden 
later benoemde de Raad van Bestuur hem tot 

voorzitter van de partij.6 

Onder Glimmerveens leiding ging de NVV een 

meer uitgesproken racistische en nationaal

socialistische koers varen. Partijleden namen 

deel aan rellen rond Turkse immigranten in 

Schiedam en verspreidden racistische pamflet

ten. Geweld tegen illegale immigranten werd 
aangemoedigd.? 'Rechtse terreur' achtte de 

Volksunie noodzakelijk, omdat 'de linkse mis

dadigerskliek die deze staat beheerst en ons 

volk naar de economische en biologische on

dergang voert, nooit en te nimmer zijn lucra

tieve machtsposities vrijwiIIig en zonder slag of 

stoot zal opgeven'.8 Nationaal-socialistische 

leiders als Mussert en HitIer werden - aanvan

kelijk in bedekte termen en toespelingen, later 

openlijk - aangehaald en geprezen. 

Deze radicalisering legde de NVV echter elec

toraal windeieren. Bij de Tweede Kamerverkie

zingen van 1977 haalde zij 0,4% van de stem

men, onvoldoende voor een zetel maar vol

doende om de openbare mening te shockeren. 

In 1978 werd de partij door de rechter verbo
den omdat haar activiteiten strijdig waren met 

'de openbare orde of de goede zeden'. Hoewel 

de NVV niet ontbonden hoefde te worden en 

het oordeel van de rechtbank in 1979 doorde 

5. 'Standpunten van de Nederlandse Volksunie'; 
herdrukt in Wij Nederland. 10 (1981) nr. 4. blz. 5-6. 
6. C. Bouw. J. van Donselaar en C. Nelissen, De 
Nederlandse Volksunie: portret van een racistische 
splinterpartij (Bussum: Wereldvenster, 1981) blz. 
85-93, 141-153; zie ook: P. van Deutekom, 'Joop 
Glimmerveen en zijn Volksunie', Haagse Post, 
(1976) nr. 52, blz. 14-17. 
7. Wij Nederland, 10 (1980) nr. 2, bil. 3; Wij Neder
land, 11 (1981) nr. 3, bil. 2. 
8. Wij Nederland, 10 (1980) nr. 3, bil. 5. 
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Hoge Raad gedeeltelijk werd gecorrigeerd, kon 
Glimmerveen's partij niet meer ongestoord 
overal aan verkiezingen deelnemen.9 Bij de 

Tweede Kamerverkiezingen van 1981 werd zij 
slechts tot 9 van de 18 kieskringen toegelaten; 

daarbij viel haar stemmental terug van 33.000 
tot 11.000 (0,4% naar 0,1%). Glimmerveen 
trok zich uit de partij terug, naar zijn zeggen 

om persoonlijke redenen.lo In 1983 keerde hij 

terug als leider, maar kon het verval van de 

partij niet meer stuiten. De NVU heeft na 

1982 niet meer meegedaan met verkiezingen. 

In 1989 verklaarde de Stichting tot Steun aan 

en Toezicht op de Nederlandse Volksunie dat 
de partij haar activiteiten had stilgelegd.n Ge

matigde aanhangers van haar etnocentrische 
nationalisme hadden inmiddels al lang elders 

hun toevlucht gezocht. 

De Centrumpartij 

Vier van deze meer gematigde NVU-Ieden 

richtten in 1979 de Nationale Centrumpartij 

op. Toen aanhangers van die partij in Amster

dam illegaal geïmmigreerde Marokkanen aan

vielen en mishandelden, hief de partij zich op. 

Een dag later werd de Centrumpartij opge
richt, deels door dezelfde mensenP 

De Centrumpartij (CP) stelde 'behoud van de 
Nederlandse cultuur' voorop. Het volksnationa

lisme van de NVV wees zij echter af; ze wilde 

zich hooguit 'gematigd nationalistisch' noe

men.13 Zoals de naam al aangeeft, rekende de 

Centrumpartij zich tot het politieke midden en 

dus a fortiori niet tot extreem rechts. Verwant

schap met die traditie verraadde zich echter 

door haar afkeer van het bestaande politieke 

bestel, die uit verschillende publikaties en uit

spraken van haar leiders blijkt. AI in de eerste 

aflevering van haar blad Middenweg werd ge

steld dat zowel bij regering als oppositie 'het 

egoïstisch eigenbelang in vele opzichten het 
landsbelang als doorslaggevende factor heeft 

verdrongen'.14 De 150 leden van de Tweede 

Kamer hadden volgens de voorzitter van de CP 

'onze cultuur verkwanseld .. onze rijkdommen 

voor een appel en een ei aan het buitenland 

verkocht..zich bereid getoond de democratie 

opzij te willen schuiven ten behoud van hun 

verderflijke macht'Y Bovendien negeerden de 
politici het belangrijkste probleem: 'dat onze 

samenleving afglijdt in de steeds sterker wor
dende stroom naar een 'multiraciale' smelt

kroes, waarin niemand zich ~eer thuis en vei
lig voelt'.16 

Dit probleem kwam voort uit de massale immi

gratie uit landen met niet-Europese culturen. 

Afgezien van sociale en culturele spanningen 

droeg die immigratie bij tot overbevolking, 
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Tabel 1: Resultataen NVU. CP en CD bij de nationale en Europese verkiezingen, 1977-1989 

NVU CP CD total 

% stemmen % stemmen % stemmen % stemmen 

1977 0,4 33.434 
1981 0,1 10.641 0,1 12.242 

0,4 
0,3 
0,9 
2,S 
O,S 
0,8 
0,9 

33.434 
22.883 
70.055 

134.877 
49.018 
40.786 
81.427 

1982 0,0 1.632 0,8 68.423 
1984*) 2,S 134.877 
1986 0,4 36.741 
1989*) 
1989 

*) Europese verkiezingen 
Bron: Verkiezingsstatistieken CBS 

milieuvervuiling en werkloosheid. Er moest dus 

snel een eind aan komen, volgens de CP. Ille
gale immigranten moesten zonder pardon de 
grens over gestuurd worden, terwijl legale mi
granten de keuze kregen tussen aanpassing of 

terugkeer. Subsidies uit het budget voor ont

wikkelingssamenwerking moesten remigratie 

aantrekkelijker maken. Daarnaast zouden vuil 
en onaangenaam werk, vaak door Nederlanders 

aan immigranten overgelaten, beter beloond 

moeten worden om autochthonen aan te trek
ken. Dit was de kern van het program van de 

Centrumpartij. Over andere onderwerpen -
onderwijs, werkgelegenheid, defensie - nam de 

partij geen controversiële maar voornamelijk 

gematigd-conservatieve standpunten in.17 

Het kader van de CP bestond, voor zover 

bekend, vooral uit academici met uiteenlopen

de politieke en godsdienstige achtergronden. 

Sommigen waren lid geweest van de NVU, 
anderen van de PvdA, KVP of DS'70. Hans 

Janmaat, vanaf mei 1980 partijvoorzitter, had 

in vrijwel al die partijen zijn geluk geprobeerd. 
Ook in maatschappelijk opzicht had hij zich op 
verschillende manieren trachten te ontplooien: 

als fabrikant van meubels, als politiek weten

schapper en als docent maatschappijleer. De 

veronderstelling, dat mislukte ambities acade

mici als Janmaat in de extreem-rechtse hoek 

hebben gedreven, ligt voor de hand.ls Dit ver

klaart echter niet waarom andere academici 

juist hun maatschappelijke carrière op het spel 
zetten door toe te treden tot het kader van de 

CP. Brookman bijvoorbeeld, één van de op
richters, verloor uiteindelijk zijn baan aan de 

Vrije Universiteit vanwege zijn activiteiten voor 
de CP.19 Misschien koesterden zij hoop op een 

politieke carrière? 

De eerste helft van de jaren tachtig leek die 

hoop niet geheel ongegrond. Haalde de CP bij 

de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 nog 

slechts weinig stemmen meer dan de NVU, in 

1982 liet ze haar radicale rivaal ver achter zich 

0,1 
0,8 
0,9 

12.277 
40.786 
81.427 

en won met gemak een kamerzetel (zie Tabel 

1). Bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen 

in Almere trok zij het volgend jaar zelfs 9% 
van de stemmen. In 1984 bereikte ze een lan
delijk hoogtepunt met 2,5% van de stemmen 

bij de verkiezingen voor het Europees Parle

ment, al bleef ze daarmee onder de kiesdrem

pel. Ook haar ledental nam in deze periode 
toe, van 50 bij de oprichting in 1980 tot bijna 

4000 aan het eind van 1983 al past enig voor

behoud bij deze cijfers.20 

In 1984 kwam de kentering. Janmaat, sinds 
september 1982 lid van de Tweede Kamer, had 

het voorzitterschap van de partij overgedragen 

aan de geschiedenisleraar Konst. Deze stond 

een romantisch en activistisch nationalisme 
voor, dat zich niet beperken zou tot bestrijding 

9. Over het verbod uitvoeriger: JAO. Eskes, Re
pressie van politieke bewegingen in Nederland 
(Zwolle: Tjeenk Willink, 1988) blz. 43S-460; zie ook 
Bouw e.a., a.w., blz. lOl-lOS. 
10. Wij Nederland, 11 (1981) nr. 3,. blz. 2; zie ook 
Trouw, 1 september 1981, Nieuwsblad van het 
Noorden, 4 september 1981. 
11. 'Korte geschiedenis van de Nederlandse Volks
unie met de nadruk op de verkiezingen waaraan 
zij heeft deelgenomen', Collectie Los Materiaal 
DNPP. 
12. Middenweg, (1980) nr. 1, blz. 15-20; voorts: K 
Brants en W. Hogendoorn, Van vreemde smetten 
vrij: de opkomst van de Centrumpartij (Bussum: De 
Haan, 1983) blz. 18-21. 
13. 'Verkiezingsprogramma', Middenweg, (1981) nr. 
3, blz. 4-36; Middenweg, (1981) nr. 4/S, blz. 2, 27-
28. 
14. Middenweg, (1980) nr. 1, blz. S. 
15. Middenweg, (1982) nr. S/6, blz. 29. 
16. Middenweg, (1980) nr. 3, blz. lS. 
17. 'Verkiezingsprogram', Middenweg, (1981) nr. 3, 
blz. 4-36. 
18. Hans Verstraaten, 'De doctorandussen van de 
Centrumpartij', Haagse Post, (1983) nr. 47, blz. 28-
34; zie ook Brants en van Hogendoorn, a.w. blz. 
21-2S. 
19. NRC Handelsblad, 22 augustus 1984. 
20. Brants en van Hogendoorn, a.w., blz. 22; Mid
denweg, (1981) nr. 1/2, blz. 42; RA Koole en G. 
Voerman, 'Het lidmaatschap van politieke partijen 
na 1945', Jaarboek 1985 Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen (Groningen: DNPP, 
1986) blz. 115-176. 
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UIT DE WETSTRAAT 

van immigratie.21 Toen een ander bestuurslid 

zich tegen deze nieuwe koers verzette, ont

stond een breuk binnen het partijkader. Het 

BEGROTINGSPERIKELEN 
ideologisch geschil werd waarschijnlijk versterkt 

door persoonlijke tegenstellingen, jaloezie en J. BOUVEROUX 
(vermeend of werkelijk) financieel wanbeheer. 

Janmaat, die de kant van de gematigde vleugel 
gekozen had, verliet in oktober 1984 met een 

klein aantal gelijkgezinden de partij. Hij wei-

gerde zijn kamerzetel af te staan en richtte 

reeds in november een nieuwe partij op, de 

Centrumdemocraten (CD) - waarover hieron-

der meer. 

De Centrumpartij verloor dientengevolge haar 

enige kamerzetel. Bovendien haakten steeds 
meer leden af, vooral toen ook na het vertrek 

van Janmaat c.s. de rust in de partij niet duur

zaam hersteld bleek te zijn. Konst trad af als 

voorzitter, bevreesd voor ontslag door zijn 

school. Zijn opvolger, Lier, verliet in 1986 de 

partij en sloot zich aan bij de Centrumdemo

craten.22 De secretaris van de partij, de zaken

man Segers, nam daarop het heft in handen. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

1986 wist de CP nog 5 zetels te winnen; bij de 

Tweede Kamerverkiezingen in mei haalde ze 

echter slechts 0,4% van de stemmen. In dezelf

de maand werd zij bovendien failliet verklaard, 

omdat zij niet in staat bleek schadevergoeding 

uit te keren aan kiezers van wie zij onder valse 

voorwendselen een handtekening had verkre

gen.23 

De partij, omgedoopt tot Centrumpartij '86 

(CP'86), leed niet alleen financieel een noodlij

dend bestaan. Haar raadsleden, veelal geboycot 

door andere partijen, toonden zich over het 

algemeen niet erg actief. De leden van het 

eerste uur waren bijna allemaal verdwenen. 

Een kleine, harde kern hield het vuur echter 

brandende. Zij beschouwde zich als 'Neder

landse voorhoede van een nieuwe Europese 

Orde' waarin ons land een Groot-Nederlandse 

Federatie zou vormen. Een Nationale Revolu

tie was daartoe nodig. Amerikaans en Russisch 

imperialisme dienden beide bestreden te wor

den. De CP'86 liet haar partijorgaan door de 

Nationaal-democratische Partij (NPD) in 

Duitsland drukken en leunde ook in haar wijze 

21. NRC Handelsblad, 2 juni 1984; zie ook de 
bijdrage van Konst aan het partijorgaan Midden
weg, (1981) nr. 6{7, blz. 2-7. 
22. De jurist Uer beweerde een bastaardzoon van 
Prins Hendrik te zijn. In 1987 verliet hij de politiek, 
toen bleek dat hij zijn vrouw had vermoord -
aldus NRC Handelsblad 6 januari 1987; vgl. CD 
Actueel (1987) nr. 1, blz. 6-9. 
23. NRC Handelsblad 13 mei 1986; voor deelname 
aan de kamerverkiezingen zijn per kieskring 25 
handtekeningen vereist 
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Jos Bouveroux is jour
nalist bij de BRT en 
houdt zich bezig met 
de parlementaire ver
slaggeving. 

Wie dezer dagen in de Brusselse Wetstraat rondloopt wordt met 
miljarden rond de oren geslagen. Je hoort niet anders dan 'inkomsten, 

uitgaven, besparingen, groei van het BNP' enzovoort. Traditiegetrouw 

wordt in de maand juli immers de staatsbegroting voor het volgend jaar 

opgesteld. En dat is elk jaar een zware klus. Maar dit jaar is het karwei 

zo mogelijk nog moeilijker. De federale staatsbegroting (van de nationale 

Belgische staat dus) vertoont zo'n groot tekort, dat elk serieus beleid 

praktisch onmogelijk is geworden. De inkomsten van de staat gaan voor 

zo'n groot deel naar de banken, om er de aangegane schulden mee af te 

betalen, dat er weinig of geen ruimte meer overblijft om nieuwe accenten 

te leggen. 

De totale Belgische staatsschuld bedraagt nu al méér dan 7.000 miljard 

frank. Het is een astronomisch bedrag, dat niemand zich concreet kan 

voorstellen. De komende generaties zullen zich nog jarenlang blauw 

moeten betalen, om de schulden van deze generatie af te lossen. 

Tegenover onze kinderen en kleinkinderen is dat natuurlijk oneerlijk, 

maar het afwentelen van verantwoordelijkheden op de generaties na ons 

is een vaak gebruikt procédé in de Belgische politiek. Het is de moderne 

variant op het 'après nous Ie déluge' van Madame de Pompadour ... Hoe 

dan ook: de regering Martens VIII (een coalitie van Christen-democra

ten, socialisten en Vlaams-nationalisten) staat voor de zware opgave om 

die Himalaya van de staatsschuld om te toveren in een zacht glooiende 

heuvel. Het Europese projekt van '92 laat immers niet toe dat België ver 

afwijkt van het Europese schuldgemiddelde. Nu bedraagt het jaarlijks 

tekort op de federale begroting nog een kleine 7 procent (we komen 

zelfs van 12 procent!) van het Bruto-Nationaal-Produkt. In de ons 

omringde Europese landen ligt het deficit de helft lager, zowat 3 procent. 

Als België gelijke tred wil blijven houden met zijn belangrijkste 

handelspartners in de Europese Gemeenschap moet het staatsdeficit dus 

dringend naar beneden. 

Iedereen is daar natuurlijk van overtuigd en iedereen belijdt, met de 

mond althans, dar er een orthodox budgettair beleid moet worden 

gevoerd. Maar tussen droom en daad ... 

In het regeerakkoord van mei '88 heeft het kabinet zich een strak 

budgettair keurslijf aangemeten. Als de regering trouw wil blijven aan 

haar eigen doelstelling moet er voor de begroting van volgend jaar niet 

minder dan 75 miljard Belgische frank worden bespaard. En dat terwijl 

nu al sinds vijf jaar niets anders wordt gedaan dan bezuinigen, snoeien in 

de uitgaven of het afslanken van het overheids apparaat. Vooral de 

vorige coalitie van christen-democraten en liberalen met de liberale 

begrotingsminister Guy Verhofstadt heeft zwaar gesabeld in de overheids

uitgaven. Bij de bevolking is na al die jaren ontegensprekelijk een 

'inleveringsmoeheid' ontstaan. De modale arbeider en bediende vindt dat 

hij of zij voldoende offers heeft gebracht. Terwijl de economie op volle 

toeren draait en de ondernemingen mooie winsten boeken, begrijpen de 

Belgen niet dat er opnieuw bezuinigd moet worden. 

Integendeel: de afgelopen weken en maanden is er in Brussel bijna 

dagelijks gestaakt. Vooral ambtenaren en leraren, die door de overheid 

worden betaald, zijn de straat opgegaan om hun deel van de gestegen 

welvaart op te eisen. In de privé-sektor hebben werkgevers en werkne

mers immers allerlei akkoorden afgesloten, waardoor de lonen aanzienlijk 

gestegen zijn. De koopkracht van het overheidspersoneel ligt nu ver ten 

achter op die van de werknemers in de privé-sektor. Zolang die finan

ciële kloof blijft bestaan, zijn ambtenaren en leraren ongevoelig voor het 
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regeringsargument dat de Belgische Staat nog altijd kampt met begro
tingsproblemen. In dit klimaat is het voor de regering dan ook erg moeilijk 
om nieuwe offers aan de bevolking te vragen. De coalitie van christen
democraten, socialisten en Vlaams-nationalisten zou daarom volgend jaar 
vooral het bedrijfsleven willen aanpakken. De ondernemingen, die in de 

crisis van de jaren 'SO, op allerlei manieren werden bevoordeeld, moeten nu 

maar eens over de brug komen, zo luidt de redenering van het kabinet. En 
de minister van Financiën publiceert het ene rapport na het andere, waaruit 

moet blijken dat de ondernemingen véél te weinig belastingen betalen. Dat 

de overheid zélf schuld heeft aan dit fenomeen, wordt natuurlijk zedig 

verzwegen. Want in de voorbije jaren zijn er in de belastingwetgeving zoveel 

achterpoort jes ingebouwd, dat een slimme belastingconsulent er vrij makke

lijk in slaagt om ofwel géén belasting te betalen ofwel zelfs geld van de 
overheid terug te vorderen ... Bovendien heeft de overheid zo weinig 

geïnvesteerd in haar eigen belastingadministratie, dat competente ambtena
ren worden weggekocht door privé-belastingconsulenten, die met de mo

dernste computers geen problemen hebben met ambtenaren, die nog met 

pen en papier de belastingaangiften moeten controleren ... 

Maar de ondernemingen alléén kunnen niet opdraaien voor alle geplande 
bezuinigingen. Ook Jan Modaal zal zijn duitje in het zakje moeten doen. De 

belastingen verhogen is politiek onmogelijk, zeker voor dit kabinet dat bij 

zijn aantreden met veel tromgeroffel precies een belastingverlaging heeft 

doorgevoerd .... Daarom zullen wellicht allerlei indirekte belastingen worden 
verhoogd, zoals de accijnzen op benzine, tabak, alcohol enzovoort. De 
regering kan dit beleid dat verkopen als een strijd voor een schoner milieu 

en een betere volksgezondheid. Of: hoe soms alle middelen goed zijn, om 
zaad in het bakje te krijgen. 

Last but not least, hoopt de regering ook nog miljarden te besparen op de 

defensieuitgaven. Nu de Koude Oorlog voorbij is, dringen vooral de 

Vlaamse socialisten aan op de uitkering van een zogenoemd 'vredesdivi

dend'. Het is immers niet logisch, zeggen zij, dat België nog evenveel geld 

besteedt aan bewapening, nu de dreiging uit het Oosten volkomen is 

weggevallen. Maar niet iedereen binnen de coalitie gaat daar mee akkoord. 

Eigenaardig genoeg zijn het vooral de Franstalige socialisten, die de vurigste 

pleitbezorgers zijn van een grote defensieinspanning. Dat komt omdat die 

partij de minister van Defensie heeft geleverd, maar evenzeer speelt mee 

dat de meeste wapenbedrijven in Wallonië gelegen zijn en dat die bedrijven 

vooral leven van overheidsbestellingen. De strijd om het 'vredesdividend' 
wordt dus hoofdzakelijk gevoerd tussen de socialistische zusterpartijen. In 

tegenstelling met hun Vlaamse partijgenoten, hebben de Waalse socialisten 

trouwens nooit veel wakker gelegen van allerlei vredes-manifestaties in het 

verleden. Het is het zoveelste onderscheid in dit land tussen Vlaanderen en 

Wallonië. 
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van denken sterk op deze neo-fascistische . par
tij.24 

Pogingen tot hereniging met Janmaats Cen

trumdemocraten faalden, in 1986 en daarna. In 
1989 stelde de CP'86 geen kandidaten bij de 

Tweede kamerverkiezingen. Ze leek daarmee 

geruisloos van het politieke toneel te verdwij
nen - maar maakte een verrasssende come

back bij de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart 1990. Ze haalde vier zetels, in verschil

lende grote steden. In Den Haag werd de zetel 

ingenomen door Stewart Mordaunt, voorheen 

leider van de jongerenorganisatie van de NVU 

en ooit gearresteerd na het brengen van de 
Hitlergroet.25 

De Centrumdemocraten 

Evenals CP'86 wist de partij van Janmaat zich 

in de tweede helft van de jaren tachtig uit een 
diep dal omhoog te werken. Kort na haar op

richting maakte de CD al een crisis door, 

waarin haar voorzitter en secretaris aftraden en 

Janmaat het voorzitterschap overnam. Bij de 
raadsverkiezingen van 1986 won de partij ner

gens een zetel. In april werd in een hotel in 

Kedichem een bijeenkomst belegd met de CP 
om over fusie te praten, die echter in chaos 

eindigde: anti-fascistische activisten veroorzaak
ten brand in het hotel. De partij was hierdoor 

nogal aangeslagen, maar had ook een martela

res gevonden: de secretaris, die haar been bij 
de brand verloor maar haar werkzaamheden 

voort zou zetten. Uiteindelijk waren de gevol

gen voor de activisten die de CD bestreden op 

de lange duur niet erg positief. u 

Toen Janmaat als lijsttrekker van de CD in 

mei 1986 met 0,1% van de stemmen niet al

leen geen zetel haalde, maar ook voorbij werd 

gestreefd door de CP'86, leek de CD ten dode 
opgeschreven. Dank zij de voortdurende on

enigheid in de CP kon Janmaat echter zijn 
aanhang uitbreiden. 

Terwijl de CP'86 geleidelijk radicaler standpun

ten ging verdedigen, bleef de CD over het 

algemeen het etnocentrische, 'ge~atigde natio

nalisme' van de oude Centrumpartij trouw. 

24. Zie bijv. Centrumnieuws (1989) nr. 3. Voor 
gegevens over CP'86 hebben we dankbaar gebruik 
gemaakt van de collectie van de Anne Frank 
Stichting te Amsterdam. 
25. Bert Voskuil, 'De raadsleden van extreem
rechts', Nieuwe Revu, 10 mei 1990, blz. 15-17; 
Jantiene van Aschs, 'De lijfwachten: 'Alles wat 
Janmaat zegt gaat er bij mij in als koek', Haagse 
Post, 12 november 1983, blz. 24-30. 
26. NRC Handelsblad, 1 april 1986. De anti
fascisme comités die zich op bestrijding van CP en 
DC hadden toegelegd, raakten ernstig verdeeld 
over de vraag of geweld (zoals in Kedichem) 
verantwoord kon worden. 
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Janmaat vatte zijn politieke visie in 1986 aldus 
samen: 
'na bijna vier jaar lidmaatschap heb ik ook 

geen verheven beeld van de meeste leden van 
het Parlement. Het eindeloos ge-O.H. met de 

soms oeverloze debatten geeft een van de 
zwakke plekken van de democratie aan. Want 

het is mij nooit gebleken dat er redelijke op
lossingen bereikt kunnen worden als er tegen

gestelde ideeën ten grondslag liggen aan de 
stof waaruit wordt gewerkt (00) Het aanscher

pen van deze tegenstellingen ·door middel van 

de ideeën en waarden der multi-culturele sa

menleving verhoogt ten enen male niet de 
kracht van ons politieke stelsel, maar werkt als 

een sterk ondermijnende factor'.Z1 Deze kr!tiek 

op het functioneren van de parlementaire de

mocratie en het verlangen naar ideologische en 
culturele eenheid deelden de Centrumdemocra

ten met NVU, Boerenpartij en rechts-extreme 

groeperingen van voor de oorlog. Anders dan 

de NVU en andere (neo-)fascistische of natio

naal-socialistische groepen streefden Janmaat 
en de zijnen echter niet naar een corporatieve 

of autoritaire staat, maar juist naar meer direc
te democratie in de vorm van een referendum. 
De staat hoeft evenmin etnisch of raciaal ho

mogeen te zijn: kleurlingen kunnen in Neder
land blijven, mits ze zich aanpassen aan 'onze' 

Ned~rlandse cultuur.28 Die cultuur stelde men 
zich overigens wel tamelijk traditioneel voor, 

blijkens hun publikaties. De emancipatie van 

de vrouw bijvoorbeeld vonden Centrumdemo

craten 'te ver doorgevoerd'; daarbij zouden 'de 
grondslagen der samenleving in 't ongerede 

zijn geraakt, om niet te zeggen: vernield,.29 Aan 

de andere kant verweet men juist de immigran

ten uit islamitische landen dat ze emancipatie 
en ontplooiing van het individu zouden afrem

men.31 

Het programma waarmee de CD de veIVroeg

de kameIVerkiezingen van 1989 inging, ademde 
eveneens een etnocentrische, maar geen fascis

tische geest. Inheemse Nederlanders zouden 

overal duidelijk voorrang moeten krijgen op 

immigranten: bij sollicitaties en oprichting van 
bedrijven, toewijzing van woningen, gezond

heidszorg en onderwijs. Ook Nederlandse pro

dukten zouden voorrang moeten krijgen boven 
buitenlandse. Voor de rest bevatte het pro
gram rechtse, maar niet extreme eisen tot be

lastingverlaging, versterking van de politie en 
langere gevangenisstraffen.31 De partij, die bij 

de Europese verkiezingen al een verrassend 

aantal stemmen (ruim 40.(00) maar geen zetel 

had gewonnen, passeerde nu met gemak de 

kiesdrempel. Meer dan 80.000 kiezers brachten 

Janmaat terug in de Tweede Kamer. Bij de 
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Tabel 2: Resultaten NVU, CP en CD bij gemeenteraadsverkiezingen in de vier grootste steden, 1982-1990 

Amsterdam NVU CP/CP'86 

% stem % 

1982 0,2 523 1,5 
1986 2,6 
1990 2,4 

Rotterdam 
1982 0,2 436 1,7 
1986 3,4 
1990 3,3 

Den Haag 
1982 1,2*) 2267 1,3 
1986 0,2 529 2,0 
1990 2,1 

Utrecht 
1982 1,1 
1986 2,3 
1990 1,2 

*) NVU-lijst en lijst-Glimmerveen samengevoegd. 
Bron: Verkiezingsstatistieken CBS 

stem 

4432 
8581 
6536 

3953 
9253 
7080 

2430 
4320 
3550 

1101 
2732 
1134 

gemeenteraadsverkiezingen bereikte de partij 

met 11 zetels eveneens een opvallend goed 
resultaat. In Amsterdam kreeg zij 4,4% van de 
stemmen, in Den Haag 4,3%. 

De opkomst - of beter: terugkomst - van CD 

en CP'86 heeft veel waarnemers verrast. Ne
derland is echter niet zo uniek in West-Euro

pa: ook in Frankrijk, België, Noorwegen, De

nemarken, Oostenrijk, Italië en Duitsland 

(West en Oost) hebben rechts-extreme partijen 

opvallend veel winst geboekt de afgelopen paar 

jaar. Soms betreft het neo-fascistische groepen, 

soms meer populistische of zelfs rechts-libertai

re partijen (als de Vooruitgangspartijen in 
Denemarken en Noorwegen, enigszins te verge

lijken met onze Boerenpartij). Allemaal keren 

ze zich tegen immigranten èn tegen het politie

ke Establishment dat immigratie toelaat en het 

'nationaal belang' verwaarloost. Ondanks be

langrijke verschillen zijn er contacten tussen de 

partijen. Hierboven werd reeds gewag gemaakt 

van samenwerking tussen CP'86 en de Duitse 
NPD. De partij van Janmaat onderhoudt con

tacten met de Duitse Volksunie en het Vlaams 

Blok; ook hebben enkele leden deelgenomen 

aan manifestaties van het Nationaal Front in 
Frankrijk.32 

Zoals de ontwikkeling van CP'86 laat zien, 

zouden die contacten gepaard kunnen gaan 

met radicalisering van eigen standpunten. Som
mige publikaties van de CD wijzen al enigszins 

in die richting.33 Dit is echter speculatie. Over 

het kader van CP'86 en CD is te weinig be

kend om ontwikkelingen met enige zekerheid 

te kunnen voorspellen. Over het electoraat van 

CD totaal 

% stem % stem 

1,7 4955 
0,9 3150 3,5 11731 
4,4 12162 6,8 18698 

1,9 4389 
0,6 1592 4,0 10845 
3,8 8202 7,1 15282 

2,4 4697 
1,1 2452 3,1 6772 
4,3 7267 6,4 10817 

1,1 1101 
0,3 353 2,6 3076 
3,9 3840 5,0 4974 

beide partijen is ook niet veel, maar wel iets 

meer bekend; daarover meer in een volgend 
artikel.« 

27. Middentaal, (1986) nr. 2, blz.9. 
28. A. Vierling, Centrumdemocratisch beleid ter 
bescherming van het Nederlands staatsburgerschap 
(Den Haag: Stichting Wetenschappelijke Onderbou
wing Centrumdemocratische Ideologie, 1985). 
29. Middenkoers, (1986) nr. 3, blz. 7. 
30. Vierling, a.w. blz. 14. 
31. 'Concept-partij program' in C~actueel, (1989) 
nr. 2, blz. 10-24; dit werd aangekondigd als eerste 
ontwerp, maar er was later geen sprake van wijzi
gingen. 
32. Rinke van den Brink, 'Ook de Centrumdemo
craten waren op de zwarte Internationale in 
Straatsburg' Vrij Nederland, 16 april 1988, blz. 6; 
De Volkskrant, 2 mei 1988; Joost de Haas en 
Charles Sanders, 'Neo-Nazi's en Moonies helpen 
Janmaats Centrumdemocraten', Elsevier, 10 maart 
1990, blz. 13-16. 
33. C~ActueeI, (1989) nr 2, redactioneel; C~ 
Actueel (1990) nr. 2, 'Hup Gullit hup', blz. 7-10; 
W.J. Bruyn, Immigratiebeleid als landwt"aad: een 
toelichting op een politieke keuze (Amsterdam: 
Wetenschappelijk Bureau Centrumdemocraten, 
1989). In een interview met éen van de auteurs 
bevestigde dr. Bruyn deze interpretatie overigens 
niet 
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