
REACTIES EN RECENSIES

, In Mattheus 5 staat dat het niet zo erg is als men smalend en liegend
kwaad van je spreekt (letterlijke tekst Mattheus 5 vers I I : «Zalig zijt gij, als u
de menschen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken
om Mijnentwil» - red.).

Laten we zorgen dat deze kwaadspreker dat ook liegende en smalende
doet. Ik roep u allen op daaraan te voldoen", zo besloot de Thoolse
wethouder zijn openingswoord op de forumavond van de SGP,maandag-
avond in het Holland Huis te Scherpenisse.'

in I 979 verscheen het eerste deel van de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog in Zeeland van de hand van L.W. de Bree. De Provinciale
Zeeuwsche Courant (2 november 1979) publiceerde daaruit passages,
waarin De Jongs betoog over de opmerkelijke aanwas van NSB-stemmers
uit de SGP in 1935 werd weersproken."

, 'Tenslotte de gemeente Waarde. Daar schonk 31,77 procent zijn vertrou-
wen aan Mussert. Eén gemeente slechts in heel Nederland boekte een nog
schokkender resultaat: het Drentse Anlo, waar het percentage der zwart-
roodstemmers 38,8 bedroeg. De verkiezingen voor de staten verliepen in
Waarde respectievelijk in 193 I en 1935 als volgt: SGPvan I 17 naar 144, ARP
van 25 naar 27, CRU van 143 naar 88, RKSPvan 3 naar nul, Lib. St. Partij van
73 naar 30, VDBvan 22 naar 8, SDAPvan 24 naar 8, NSBvan nul (in 193 I) naar
142 (in ·1935). Het is evident, dat de 131 stemmen, die CRU, RKSP,Liberale
Staatspartij, Vrijzinnig-Democratische Bond en de SDAPin Waarde verlo-
ren, voor het overgrote deel bij de NSB terecht zijn gekomen. De 27
stemmen winst van de SGP daarentegen waren vooral afkomstig uit de
aanwas van het lokale kiezerskorps.

Toen twee maanden later voor de gemeenteraad moest worden gestemd,
vergaarde de SGPin Waarde 139 stemmen, vijf minder dan in april. Dit
"resultaat" werd bereikt zonder dat de NSBnu deelnam en terwijl Mussert
zijn kameraden het parool had gegeven o.m. op de Partij van Kersten te
stemmen.

De Bree over de statenverkiezing van 1935 op Tholen: "Ook op het
eiland Tholen viel te constateren, dat in gemeenten waar de NSBaan een
hoog percentage kwam, de SGP vooruitgang boekte of haar positie
tenminste zonder stemmenverlies consolideerde. Zo bijvoorbeeld in
Poortvliet, waar 14.4 procent van het stemmental aan Mussert toeviel en
tegelijkertijd de SGPvan 282 stemmen in 1937 naar 376 sprong. Of te
Sint-Annaland: 12,23 procent voor de NSB, verlies voor alle deelnemende
partijen ... behalve voor de SGP, die van 550 op 560 stemmen kwam en
daardoor de absolute meerderheid van stemmen verwierfin die gemeente.

6 L. W. de Bree, Zeeland 1940-1945, deel I (Middelburg, 1979). De Jong heeft zijn
betoog genuanceerd in deel 13,83 (83)·
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