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De Staatkundig Gereformeerde Partij, die in 2018 honderd jaar bestaat, is de oudste partij 
van Nederland. Deze orthodox-protestantse partij is ook een opvallende partij. Lange tijd 
wilden haar Kamerleden niet op tv optreden en tot 2006 konden vrouwen geen lid worden. 
De SGP is bovendien theocratisch: ze wil een regering op ‘de grondslag van de in de Heilige 
Schrift geopenbaarde ordening Gods’. Past zo’n religieuze partij wel in de Nederlandse de-
mocratie? 

Ook al is de SGP een markante partij, ze kreeg nooit veel aandacht totdat de partij
nodig was als steun aan minderheidskabinetten van Mark Rutte. In dit boek laten kenners 
van de SGP zien wat voor partij zij was en is. Ze beschrijven de veranderingen en de con-
stanten en laten zien hoe binnen de partij wordt omgegaan met tegenstellingen. Het biedt 
een interessant beeld van deze oude, opvallende maar tamelijk onbekende partij.
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2  Staatkundig gereformeerd  verleden 
Ontstaan en overleven van een  protestpartij
Fred van Lieburg

De teerling geworpen

Eigenlijk weten we niet precies wanneer de Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp) 
het levenslicht zag. Ja, het was in 1918, maar niet op 24 april, de doorgaans genoem-
de oprichtingsdatum. Ergens in de eerste maanden van dat jaar was er een vergade-
ring geweest, die door Gerrit Hendrik Kersten ‘de geboorte-samenkomst van de 
partij’ werd gedoopt.1 Dominee Kersten had dit overleg zelf georganiseerd, terwijl 
zijn ambtgenoot Jan Rokus van Oordt er leiding aan had gegeven. De plaats van die 
bijeenkomst was Middelburg, ongetwijfeld de kerk of anders de naastgelegen pas-
torie van de Gereformeerde Gemeente aan de Segeersstraat, waar Van Oordt pre-
dikant was. Een verslag is niet overgeleverd, alleen de herinnering van Kersten. Hij 
moest eraan terugdenken bij de twintigste verjaardag van de partij, toen hij tijdens 
de algemene vergadering op 23 februari 1938 in het Utrechtse concertgebouw Ti-
voli de in groten getale opgekomen mannenbroeders toesprak.

In 1918 vergaderden op een door ons tot enkelen gerichten oproep de vrienden, die tegen-
over de reeds toen zoozeer verwaterde Christelijke politiek positie kozen. Velen van de 
onzen voeren zelfs in Liberale wateren vooral ook omdat zij Rome niet tot bondgenoot 
wenschten. De nood van ons volk drong zich met onweerstaanbare kracht op. Gedreven 
niet door den geest van separatie, doch in de hoop velen op politiek terrein terug te voeren 
tot de aloude paden en uiteindelijk met allen, die de Christelijke beginselen voorstaan een 
éénheid te verkrijgen, bliezen wij verzamelen. Boven verwachting was de opkomst, uit alle 
oorden des lands, onder wie van mijn meest geliefde vrienden, die nu reeds juichen voor 
den troon van God. De teerling was geworpen.2

Blijkbaar had Kersten, destijds predikant van de Gereformeerde Gemeente in Yer-
seke, ‘enkele’ vrienden uitgenodigd voor een beraad over christelijke politiek. Als 
gevolg van nieuwe wetgeving dienden alle kiesgerechtigde mannen van Nederland 
hun stem uit te brengen bij de eerstvolgende verkiezingen. Maar niet alle christe-
lijke mannen herkenden zich in de bestaande, protestantse, rooms-katholieke, laat 
staan andere, liberale of socialistische partijen. Wie terug wilde naar ‘de aloude pa-

1 G.H. Kersten, Alleen wonen. Openings- en Afscheidsredevoeringen. Gehouden ter Algemeene Vergadering 
van de Staatkundig Geref. Partij te Utrecht, 7 Maart 1946 (Utrecht, 1946), 90.
2 G.H. Kersten, Van Goedertierenheid en Recht. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering van de Staatkundig 
Geref. Partij gehouden in ‘Tivoli’ te Utrecht, 23 februari 1938 (Rotterdam, 1938), 34.
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Eerste verkiezingsaffiche van de sgp (1918). 
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den’, het calvinisme van vroeger eeuwen, kon voorheen stemmen op vertrouwen-
wekkende kandidaten of helemaal niet stemmen. Nu echter kwam er stemplicht. 
Dat bedoelde Kersten met ‘de nood van ons volk’. Moest er voor al die bezwaarde 
christenen geen eigen partij worden opgericht? De van verre opgekomen geestver-
wanten stonden er niet afwijzend tegenover. Er zou een partijprogramma worden 
opgesteld – daarover hierna – en er moesten kiesverenigingen worden opgericht.

Eén kiesvereniging was er al, eentje die zich onderscheidde van met name de anti-
revolutionaire en christelijk-historische kiesverenigingen op tal van plaatsen in ons 
land.3 In Krabbendijke was op 8 januari 1917 ‘Getrouw aan ons beginsel’ opgericht, 
‘bestaande uitsluitend uit leden van de Oud-Geref. kerk’.4 Voorzitter was de rijke 
ondernemer Adriaan Weststrate, grondlegger van een bloeiende conservenfabriek.5 
Nog in de zomer van 1917 maakte deze vooruitstrevende gelovige het verschil in 
de lokale politiek. Hij werd bij een herstemming gekozen in de gemeenteraad, die 
daardoor in meerderheid omging van (liberaal) links naar (confessioneel) rechts.6 
Smaakte dit activisme naar meer? Na de vergadering in Middelburg werden ook 

3  Behalve in Krabbendijke was er in Veenendaal een kiesvereniging die zich in de loop van 1918 zou aansluiten 
bij de sgp. Als gevolg van een scheuring in de plaatselijke Gereformeerde Kerk nam een ouderling van de ontsta-
ne Gereformeerde Gemeente, Rijk van Elst, in 1913 met een eigen lijst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en 
werd in september 1917 de kiesvereniging ‘Gideon’ opgericht. Vergelijk John Exalto, ‘Dominee Den Hengst en 
de botsing tussen oud- en nieuw-calvinisme in Veenendaal’, in: Oud Veenendaal, 26 (2011), nr. 3, 55-65.
4  De Zeeuw, 10 januari 1917; Goessche Courant, 3 februari 1917. Vergelijk A.J. Meeuwsen, ‘sgp Krabbendijke 
100 jaar’, in: Een vaste koers, 17 (2017), nr. 2, 38-39.
5  P.J. Weststrate, Eert uw vader en uw moeder. Het geslacht Weststrate (’s-Gravenzande, 2012), 103. Vergelijk 
J. de Jonge, Door eendracht bloeiend. Over fruitteelt en de veilingen in Zeeland (Goes, 2013).
6  De Zeeuw, 28 juni 1917; Middelburgsche Courant, 5 en 16 juli 1917.

De sgp genoot in haar begintijd organisatorische en financiële steun van ondernemer Adriaan 
Weststrate in Krabbendijke. Deze foto toont het bezoek van de Commissaris der Koningin in 
Zeeland, Jhr. J.W. Quarles van Ufford (met hoge hoed), aan de conservenfabriek in 1929. Ge-
heel rechts de eigenaar van het bloeiende bedrijf.
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in andere Zeeuwse dorpen kiesverenigingen opgericht, vooral daar waar een Gere-
formeerde Gemeente was. In Yerseke, zoals gezegd de standplaats van Kersten, ge-
beurde dat op 16 april 1918 tijdens een kerkelijke ledenvergadering.7

Ruim een week later vond de bijeenkomst plaats die als oprichtingsvergadering 
van de sgp de geschiedenis is ingegaan. De eerste aankondiging verscheen in De 
Zeeuw op 2 april 1918. Daarin was sprake van een vergadering van de kiesvereni-
ging Middelburg, te houden op woensdag 24 april, ’s morgens om half tien, in het al 
even genoemde kerkgebouw in de Segeersstraat. ‘Leden der Gemeente en Zuster-
Gemeenten worden dringend uitgenoodigd die vergadering bij te wonen.’ De nau-
we relatie tussen kiesverenigingen en kerkenraden blijkt ook uit de uitnodigingen 
die op 18 april verzonden werden door de secretaris van de kiesvereniging in Krab-
bendijke, oesterkweker Dirk Sonke (1866-1921). Hij schreef dat dankzij de hulp 
van dominee Kersten in verschillende plaatsen in Zeeland kiesverenigingen waren 
opgericht. Hij hoopte niet alleen de volle besturen dan wel afgevaardigden van die 
verenigingen te ontmoeten, ‘maar ook kerkeraden en leeraars’.8

De oud-gereformeerden gemobiliseerd

Zo zijn we al enkele kenmerkende zaken van de sgp op het spoor, nog voor we zijn 
aangeland bij de vergadering die als eerste in het notulenboek van het hoofdbestuur 
is opgenomen.9 Kerkelijke voorgangers speelden een belangrijke rol, vooral die uit 
de Gereformeerde Gemeenten en vooral de energieke, 35-jarige dominee Kersten. 
Maar ook gewone burgers deden mee, beseffend dat hun persoonlijke mening re-
levant was in de politieke actualiteit. In het vrije, democratisch georganiseerde, en 
zich sociaaleconomisch snel moderniserende Nederland raakte de politiek ver-
deeld langs ideologische en religieuze lijnen. De toenemende differentiatie noopte 
tot nieuwe initiatieven om het landsbestuur in de gewenste richting te beïnvloeden. 
Hardwerkende Nederlanders die enerzijds volop meedraaiden in het dagelijkse le-
ven, anderzijds de grote veranderingen op het terrein van cultuur, techniek en we-
reldbeeld niet konden bijbenen, werden door geloofsgenoten, gezagsdragers en 
opinieleiders opgeroepen om niet lijdelijk toe te zien en bewust gemaakt van moge-
lijkheden tot maatschappelijke participatie.10

Wat was het politieke en religieuze plaatje van Nederland anno 1918? Om bij 
de religie te beginnen: anderhalf procent van de bevolking was joods, 35 procent 
rooms-katholiek, 55 procent protestants. Maar de verhoudingen waren in bewe-
ging: het katholieke volksdeel groeide als kool en de onkerkelijkheid steeg snel 

7  De Zeeuw, 17 april 1918. 
8  J. Mulder, ‘Het bestaan en voortbestaan van de sgp’, in: W.Chr. Hovius e.a., Van Goedertierenheid en 
Trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1993 (Den Haag, 1993), 13-80; 18.
9  Nationaal Archief 2.19.203. Zie W.J.A. Koolen, Inventaris van de archieven van de Staatkundig Gerefor-
meerde Partij (sgp), 1918-2007 (Den Haag, 2011).
10  Zie voor een portret van leven en denken: F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden. Bevindelijk gereformeer-
den in de negentiende eeuw (Kampen, 1994).
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richting tien procent of meer. Protestants Nederland als geheel kwam dus in de 
verdrukking en was ook nog eens intern zeer verdeeld. De Hervormde Kerk – 41 
procent van de bevolking – kende vier richtingen: vrijzinnig, ethisch (de brede mid-
denmoot), confessioneel en gereformeerd. Naast die laatste ‘hervormd-gerefor-
meerden’ (misschien 3 procent) waren er ‘afgescheidenen’ in diverse denominaties 
(ongeveer 9 procent). Dwars over kerkelijke grenzen heen waren al die gerefor-
meerden geschakeerd naar geestelijke ligging, oud- of nieuw-gereformeerd. Het 
‘neocalvinisme’ laat zich associëren met theoloog Abraham Kuyper, de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam en de Gereformeerde Kerken in Nederland.11

Dan de politiek. Kuyper was in 1879 de grondlegger van de Anti-Revolutionaire 
Partij (arp), al was zijn weg bereid door Guillaume Groen van Prinsterer. Als protes-
tants-christelijke beweging mikte zij zowel op hervormden als gereformeerden: het 
ging er vooral om de macht van het liberalisme te breken en daarbij kon het rooms-
katholicisme, als zodanig goed voor een zelfstandige Rooms-Katholieke Staatspartij 
(rksp), een goede bondgenoot zijn. Meer nationaal-protestants denkende leden ope-
reerden sinds 1894 buiten de partij, vanaf 1908 in de Christelijk-Historische Unie 
(chu). Tegen 1918 herbergde de arp 14 procent en de chu 6 procent van de kiezers. 
Geen van beide partijen kreeg echter vat op het wat geïsoleerde en verstrooide, deels 
niet stemmende volksdeel dat weliswaar dacht in termen van een protestantse natie 
en een gereformeerde kerk, maar dan met een zeker heimwee naar het Nederland 
van vóór de Franse Revolutie, toen het calvinistische geloof nog heel gewoon was.

De context van de Eerste Wereldoorlog maakte de crisiservaring van een ver-
loren verleden mogelijk intenser. Tegelijkertijd opende de nationale politiek een 
nieuwe toekomst, sinds de drie dominante stromingen – confessionalisme, libera-
lisme en socialisme – een compromis hadden bereikt op het gebied van onderwijs 
en kiesrecht. Deze ‘pacificatie’ resulteerde in de grondwetsherziening van 1917 
en de daaruit volgende wetten. De uitbreiding van het kiesrecht, de invoering van 
stemplicht en de opheffing van het districtenstelsel, geregeld in december 1917, ga-
ven allerlei kleine groeperingen of stromingen de kans om een zetel in de Tweede 
Kamer te verwerven. Dat beseften ook de ‘oud-gereformeerden’, getuige de plan-
nen om een partij op te richten. In de advertentie zei Sonke het zo: ‘Nu de nieuwe 
Kieswet niet alleen de Evenredige Vertegenwoordiging, maar ook de verplichting 
tot stemmen brengt, hebben ook wij gemeend ons te moeten organiseeren.’12

Die ‘wij’ waren op de kerkelijke kaart in elk geval de Gereformeerde Gemeen-
ten en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Naast deze landelijke kerkverbandjes 
waren er nog tal van ‘vrije gemeenten’ of lokale netwerken die qua geestelijke iden-
titeit evenzeer ‘oud-gereformeerd’ in ruime zin genoemd kunnen worden. Verder 
had je de Christelijke Gereformeerde Kerk, waarvan de leden voor een deel zich 
eveneens in het vaarwater van het traditionele calvinisme bewogen. Sterker, zelfs 
in de betrekkelijk vooruitstrevende Gereformeerde Kerken bevonden zich behou-

11  Zie voor de algemene achtergrond bijvoorbeeld Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religie-
geschiedenis (Hilversum, tweede verbeterde druk, 2006).
12  De Zeeuw, 2 april 1918.
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dende gelovigen, voor wie de stap naar een van de genoemde denominaties niet 
groot zou zijn. En dat gold dan ook weer voor de rechterflank van de Nederland-
se Hervormde Kerk. In politieke termen betekende dit een totaalplaatje van zwe-
vende kiezers die arp, chu, liberaal, sociaaldemocratisch of helemaal niet stemden. 
Die onbestemde groep, een procent of twee, kon zich aangesproken voelen tot de 
strijdkreet die in 1918 in Middelburg werd aangeheven.

Het programma geponeerd 

De alarmist was dominee Kersten, zonder twijfel de meest ontwikkelde en ambi-
tieuze woordvoerder en organisator in de Gereformeerde Gemeenten. Hij had in 
1918 al een behoorlijk profiel. Zoon van een lagere rijksambtenaar, bracht hij zijn 
puberjaren door in de hofstad, waar de politieke strijd op en rond het Binnenhof 
hem niet ontgaan zal zijn. Hij volgde een onderwijzersopleiding, stond ook enkele 
jaren voor de klas op een gereformeerde school, maar hij voelde zich geroepen tot 
het predikantschap. Terwijl een academische studie buiten bereik lag, werden zijn 
gaven erkend in de kringen van de kleine kerkjes. Kersten werd in 1901 ‘oefenaar’ 
en na vier jaar ‘Dienaar des Woords’, eerst in Meliskerke, vervolgens in Rotterdam 
en daarna in Yerseke. Hij speelde een stimulerende rol in een fusieproces waaruit in 
1907 het verband van Gereformeerde Gemeenten ontstond. Een jaar eerder toonde 
hij zich ook al politiek actief door de organisatie van een petitie tegen vaccinatie-
dwang op Walcheren.13

In 1918 tekenden zich de kansen af op een meer permanente en bovenregiona-
le bundeling van gelijkgestemden met het oog op vertegenwoordiging in het par-
lement. Met dat idee riep Kersten een aantal medestanders bijeen in Middelburg. 
Daar was beslist moed voor nodig, want hij kende ook tegenstanders in zijn kring. 
Heel wat mensen in de (Oud) Gereformeerde Gemeenten, ook collega’s en ambts-
dragers, wilden zich principieel buiten het wereldse politieke bedrijf houden om-
dat het maar afleidde van het persoonlijke geestelijke leven en de voorbereiding op 
de eeuwigheid. Een bekende dwarsligger, die echter later zou bijdraaien, was Jozi-
as Fraanje. Deze geheel ongeschoolde landbouwer uit Biezelinge, in 1918 Kerstens 
naburige collega in Goes, verzette zich openlijk tegen diens plannen. Nog datzelfde 
jaar vertrok hij voorgoed naar Barneveld, waar zijn charismatisch leiderschap grote 
hoogten zou bereiken.14

Geen stoorzender kon Kersten hinderen de bazuin te blazen. Op de ‘geboortesa-
menkomst van de partij’ kan moeilijk iemand anders dan hij de taak aanvaard heb-
ben een programma op te stellen, waarmee vervolgens publiek naar buiten getreden 
kon worden om als zelfstandige politieke partij aan de verkiezingen deel te nemen. 

13  De beste biografie blijft M. Golverdingen, Ds. G. H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk (Amersfoort, 
1971; derde herziene en uitgebreide druk Houten, 1993).
14  Aandacht voor spirituele en regionale verschillen bij J.P. Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk 
gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (Kampen, 1992).



Fred van Lieburg 25

Uiterlijk in de eerste weken van april zal hij de pen op papier hebben gezet. Het ligt 
voor de hand dat hij daarbij de voorbeelden raadpleegde van de arp en de chu.15 
Latere politieke concurrenten en geschiedschrijvers hebben de suggestie gevoed dat 
hij ze min of meer heeft overgeschreven en alleen wat in de woordkeus en volgorde 
veranderd heeft.16 Wie echter het 19 artikelen tellende ‘Program der Staatkundig- 
Gereformeerde Partij’ naast de langdradige en onsamenhangende beginselverkla-
ringen van arp en chu legt, kan gemakkelijk vaststellen dat deze oudere partijen 
nog een puntje konden zuigen aan de bondigheid en de logica van het sgp-docu-
ment.17

Volstrekt origineel is het openingsartikel: ‘De Staatkundig Gereformeerde Par-
tij staat voor de regeering van het volk geheel op den grondslag van de in de Heilige 
Schrift geopenbaarde ordening Gods.’ Dit moet worden opgevat als een verklaring 
over de grondslag van de partij, niet over die van de regering. Wat betreft dat laat-
ste wilde zij zich baseren op de inhoud van de Bijbel. In artikel 2 werd dat partij-
beginsel nader uitgelegd: de sgp streefde naar ‘meerdere erkenning’ ofwel ‘handha-
ving en doorwerking’ van de beginselen van Gods Woord op politiek terrein, niet 
zozeer naar een meerderheid onder de kiezers. Pas in artikel 3 werd gezegd wat de 
partij als de grondslag van de regering zag. ‘De overheid regeert bij de gratie Gods. 
Zij ontleent dus haar gezag niet en kan dat ook nimmer ontleenen aan het volk.’ 
Het ging hier om de verwerping van de volkssoevereiniteit en de neutrale overheid. 
Artikel 4 stelde dat de overheid gebonden is aan Gods wet en moet zorgen voor de 
naleving daarvan door haar onderdanen.

Het is verleidelijk nu al te vermelden wat er niet in dit oorspronkelijke partij-
programma staat, maar er later in is gelezen of er zelfs is ingevoegd. In elk geval 
ontbreekt een verwijzing naar het roemruchte artikel 36 van de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis (ngb) uit 1561. In dat verre verleden, toen de Nederlanden nog een 
katholiek regime kenden dat veel te stellen had met radicale en revolutionaire her-
vormingsgezinden, vonden calvinisten dat de overheid van Godswege geroepen 
was ‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst, om het rijk 
van den antichrist te gronde te werpen [c.q. te destrueren], en het Koninkrijk van 
Jezus Christus te doen vorderen’.18 De Gereformeerde Kerken in Nederland had-
den in 1905 de cruciale ‘21 woorden’ als achterhaald geschrapt. Dat paste ook bij 
de antirevolutionaire opvatting dat de overheid zich diende ‘te onthouden van elke 
rechtstreeksche bemoeiing met de godsdienstige ontwikkeling der natie’.19 Kersten 
en de zijnen handhaafden de historische formulering van de belijdenis en zochten 
de vertaling ervan in de politieke en maatschappelijke realiteit van het heden.

15  J.A. Jungman en F.K. van Iterson (red.), Parlement en kiezer. Jaarboekje 1918-1919 (Den Haag, 1918).
16  W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal (Houten, 1990), 32-33 
en 68.
17  Zie de tekstuitgave, inclusief wijzigingen tot 1989, bij L.M.P. Scholten, ‘Om een staat met de Bijbel’, in: Ho-
vius e.a., Van Goedertierenheid en Trouw, 81-102; 96-97.
18  J.N. Bakhuizen van den Brink, De Nederlandsche belijdenisgeschriften. Vergelijkende teksten (Amsterdam, 
1940), 137.
19  Artikel 4 van het arp-programma, zie Jungman en Van Iterson, Parlement en kiezer, 55.
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De Gideonsbende gevormd

Het ‘ons’ en ‘wij’ in de mond van de oprichters van de nieuwe partij stond niet los 
van een visie op de ‘anderen’, of het nu ging om min of meer geestverwante gere-
formeerden (en hervormden in kerkelijke zin) dan wel om geheel andersdenkenden 
binnen de Nederlandse samenleving. Kersten bezat voldoende gevoel voor identi-
teitspolitiek om met behulp van contrastrijke beeldvorming het prille staatkundig 
gereformeerde mobilisatieproject meteen het nodige élan te geven. Op woensdag-
morgen 24 april 1918 was het zover dat vertegenwoordigers van acht kiesverenigin-
gen en ook van enkele kerkenraden van Gereformeerde Gemeenten in Middelburg 
bijeen waren. Wellicht hadden ook andere belangstellenden de weg naar de Se-
geersstraatkerk weten te vinden. Dominee Van Oordt opende de vergadering, liet 
Psalm 133:3 zingen en las Psalm 123 voor. Vervolgens nam Kersten het woord om 
zijn toehoorders stevig toe te spreken.

‘Laat ons den moed hebben, te zeggen wie wij zijn!’, zoo zou ik U willen toeroepen bij 
den aanvang van ons samenzijn op dezen dag. Wij zijn een wonderlijk volkje: ‘achterlijk, 
conservatief, domperig, zwaarmoedig, mystiek’ en ik weet al niet wat, in de oogen van de 
buitenstaanders. Op kerkelijk gebied begrijpt men ons niet. Uit de Herv. Kerk gingen wij 
uit; ja, omdat wij moesten; en toch, bij de Gereformeerde Kerken behooren wij niet. Neen, 
laat ons dat goed beseffen, daar behooren wij niet. Tusschen die kerken en ons ligt een die-
pe klove. Helaas die klove wordt door sommigen weggedoezeld; er zijn er die het onder-
scheid tusschen dat voorwerpelijk Christendom en de oude beproefde waarheid zoo niet 
meer gevoelen. Wil men al niet met die nieuwe richting mede, men durft er niet tegen op, 
men durft niet te zeggen wie men is.20

Kersten draafde lang door over de verschillen tussen zijn eigen groepering, prak-
tisch samenvallend met de Gereformeerde Gemeenten, en die van de Gereformeer-
de Kerken, de Kuyperianen of de neocalvinisten. De theologische finesses leken 
in dit politieke verhaal voor eigen parochie overbodig, maar stonden wel degelijk 
model voor een mentaliteitsverschil tussen de ‘stillen in den lande’, die (naar Psalm 
35:20) in eenvoud, inkeer en isolement de weg naar het hemelse vaderland zochten 
en de ‘kleine luyden’ die zich hadden laten meeslepen in de geuzenbeweging die in 
naam van Calvijn, maar in de geest van Kuyper, opvallend optimistisch gestemd 
over eigen geloof en geestkracht, de wereld wilden verbeteren. De manier waarop 
Kersten de voorbeelden van oudtestamentische profeten inzette om zijn tot nu toe 
passieve achterban als een Gideonsbende tot Godgewijde actie op te roepen, was al 
even effectief. Zijn martiale rede liep uit op machtig mannengezang van Psalm 3:4 
in de zestiende-eeuwse berijming van Petrus Datheen:

Kom Heer! Toon dat Gij zijt
Met mij tot allen tijd;
En dat Gij mijn vijanden
Op ’t kinnebakken slaat.

20  Volledige tekst bij Mulder, ‘Het bestaan en voortbestaan van de sgp’, 19-21.
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En hen breekt met der daad
In stukken hare tanden.
Van U is ’t, o Heer, goed!
Dat men verwachten moet
Hulp en troost vroeg en spade.
Want over Uw volk hier,
Stort Gij, Heer, goedertier
Zeer rijk’lijk Uw genade.

Hierna waren de agendapunten hamerstukken. Overal in het land zouden kies-
verenigingen worden opgericht. Het partijprogramma werd voorgelezen of uit-
gedeeld, besproken en ongewijzigd goedgekeurd. Er werd een voorlopig bestuur 
gevormd met Kersten als voorzitter en Weststrate als penvoerder. Ook besloot de 
vergadering mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen, met vijf nog te bena-
deren kandidaten. De historische ochtend was voorbij, maar bij Kersten zat er nog 
iets dwars. De volgende dag schreef hij vanuit zijn pastorie van Yerseke ‘een een-
voudig opstelletje’ en maakte hij een adressenlijst van kerkenraden waar het par-
tijprogramma naar toe gestuurd zou worden. In een begeleidend briefje aan West-
strate bekende hij de naam Vrij Antirevolutionaire Partij eigenlijk beter te vinden 
dan Staatkundig Gereformeerde Partij. Maar hij liet de keus aan zijn secretaris en 
die hield het bij de aangenomen naam.21 In de krant maakte men overigens gewag 
van de Oud-Gereformeerde Partij.22

Overhaaste campagne

Voor discussie was voorlopig geen tijd. Uiterlijk 21 mei 1918 moesten de kandida-
tenlijsten voor de Kamerverkiezingen bij de Kiesraad zijn ingeleverd. Op 7 mei ver-
gaderde het partijbestuur in Middelburg over de namen. Vijf personen kwamen in 
beeld, Kersten zelf nam genoegen met een plek op de groslijst, wetend dat de bezwa-
ren tegen een predikant-Kamerlid het proces nu alleen maar konden bederven. Toen 
dat vijftal bedankt had, gaf het partijbestuur op 13 mei mandaat aan Kersten en West-
strate alsnog een paar mensen bereid te vinden. Op het nippertje konden twee perso-
nen worden aangemeld. Dat waren – in volgorde van leeftijd! – Barend Lemans, bak-
ker in Vriezenveen, en de Rotterdamse boekhouder Pieter Gijze. Nog voor dat de 
officiële lijsten in de Nederlandse kranten verschenen, had Kersten al een brief naar 
het christelijke nieuwsblad De Zeeuw gestuurd, het eerste persbericht van de sgp:

21  Mulder, ‘Het bestaan en voortbestaan van de sgp’, 17.
22  De rooms-katholieke pers was er als eerste bij: ‘Naar verluidt zal heden in Zeeland weder een nieuwe par-
tij worden gesticht. Deze bestaat uit oud-Gereformeerden, die zich niet kunnen vereenigen met het program der 
Anti-revolutionnaire partij voor zoover daarin uitbreiding is opgenomen van de verzekering tegen ongevallen. 
Er zijn reeds afdeelingen gesticht te Middelburg en te lerseke. De predikant der oud-Gereformeerde Gemeente 
aldaar, ds. G. H. Kersten, is de stichter dezer partij, die zich na Zeeland over het geheele land wil uitbreiden en 
met eigen candidaten zal optreden.’ De Tijd. Godsdienstig-staatkundig dagblad, 24 april 1918. De aanduiding 
‘Oud-Gereformeerde Partij’ in Het Oosten. Hollandsch nieuwsblad voor algemeen belang, 12 juli 1918.
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De ‘Staatkundig Geref. Partij’ heeft haar vertakkingen over ’t geheele land. Met de anti-
rev[olutionairen] kan ze niet mee, hoofdzakelijk om de sociale wetgeving die dáár toege-
juicht wordt. Ze is tegen de verzekeringswetten, èn omdat ze ’t verzekeren in strijd acht 
met de voorzienigheid Gods, èn omdat zij den Staat ’t recht betwist tot verzekeren te 
dwingen. Nog zuchten we onder den vaccinedwang, en zullen we nu meewerken aan ’t 
opleggen van een tweede juk? Dat nooit. We gaan onzen eigen weg, daartoe gedwongen. 
Twee candidaten stelden we in 10 kieskringen: te weten: B. Leemans van Vriezenveen en 
P. Gijze van Rotterdam.23

Opvallend is de duidelijke formulering van een prominent strijdpunt als inzet van 
de verkiezingscampagne. Zich afzettend tegen de meest geestverwante partij, richt-
te de sgp zich op de verzekeringswetgeving die nog onder een vorig kabinet (1908-
1913), onder leiding van arp-minister Theodorus Heemskerk, was aangenomen.24 
Staatsdwang was het algemene thema, waartegen vanuit het geloof in Gods voor-

23  De Zeeuw, 18 mei 1918. 
24  Zie De Standaard, 21 mei 1918, over verzekeringsdwang als voornaamste geschilpunt.
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zienigheid – ofwel de belijdenis van menselijke afhankelijkheid – protest werd aan-
getekend. Deze propagandalijn – dit unique selling point, zouden we nu zeggen – 
bepaalde ook de lezing die Kersten op 1 juli 1918 in ’t Zand bij Middelburg hield 
onder de slogan ‘Tegen de revolutie en toch niet anti-revolutionair’. Hij zette uit-
een waarom men aan de verkiezingen moest deelnemen, ‘niet alleen omdat de wet 
het voorschrijft, maar om langs dien weg op te komen tegen de godslastering en de 
revolutie, dus tegen anarchie, nihilisme en socialisme; ook tegen het liberalisme, dat 
de weg is naar het socialisme.’25

Was het opzet dat Kersten op deze openbare verkiezingsavond weigerde in dis-
cussie te treden met het publiek? Journalisten vonden het vreemd. ‘Versch[eidene] 
van de vrij talrijke aanwezigen vroegen met spr[eker] van gedachten te mogen wis-
selen, hetgeen echter niet werd toegestaan.’ ‘Er was geen gelegenheid tot debat, 
zelfs niet tot het stellen van een enkele vraag. Wel jammer!’26 De lijsttrekker van de 
partij, bakker Lemans, maakte het nog bonter. Het is twijfelachtig of hij het woord 
gevoerd heeft tijdens een bijeenkomst van de kieskring Kampen op 20 juni 1918, 
waar hij was uitgenodigd voor een spreekbeurt ‘zonder debat’. Aan de secretaris 
schreef hij dat hij wel wilde komen, maar onder een voorwaarde: ‘U moet niet op 
spreken rekenen, want u weet wel, dat ken ik niet.’ Bovendien wachtte hij op dat 
moment – 4 juni – nog op toezending van het partijprogramma. Van ‘de grondsla-
gen waar de g.s.p. [Gereformeerde Staatspartij] op rust’ had hij alleen nog maar een 
gerucht vernomen van zijn Rijssense vriend Arend Baan, die hem op 15 mei had 
overgehaald zich kandidaat te stellen.27

De Kampense predikant Jan van der Vegt vroeg zich bij deze verlegenheid al 
bezorgd af hoe dat straks zou moeten, als Lemans in het hol van de leeuw terecht 
kwam. Hij liet hem dat met een verwijzing naar Psalm 83 ook fijntjes weten. ‘Dan 
is het uw roeping de beginselen der Partij te verdedigen in die vergadering, waarin 
de Hagarenen en Amelekieten den boventoon hebben.’ Misschien was het wel een 
blessing in disguise dat de sgp bij de Tweede Kamerverkiezingen op 3 juli 1918 de 
kiesdeler niet bleek te hebben gehaald. Vooral voor de arp waren de druiven zuur. 
‘Nu de stemmencijfers der partijen en de overschotten bekend zijn, blijkt, dat de 
desertie der oud-gereformeerde kiezers, vereenigd in een Staatskundig-Gerefor-
meerde partij aan de a.-r. partij een zetel heeft gekost. Het overschot toch was 
ruim 4000; het had ruim 9000 kunnen bedragen.’28 Alles overziende, lag het succes 
van de eerste sgp-campagne in het binnen drie maanden schoppen van een beetje 
stennis binnen de christelijke politiek. Wat beloofde dat voor de toekomst?

25  Middelburgsche Courant, 2 juli 1918.
26  Middelburgsche Courant, 2 juli 1918; De Zeeuw, 2 juli 1918.
27  Afbeeldingen van correspondentie bij Mulder, ‘Het bestaan en voortbestaan van de sgp’, 21-26.
28  De Zeeuw, 6 juli 1918.
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Buitenparlementaire actie

Het was een roerige tijd: de geest van revolutie waarde rond in Europa en zelfs in 
Nederland. Het liberale kabinet van Pieter Cort van der Linden (1913-1918), dat het 
Koninkrijk door de Eerste Wereldoorlog had geloodst, maakte plaats voor een con-
fessioneel kabinet, voor het eerst onder leiding van een rooms-katholieke politicus, 
Charles Ruijs de Beerenbrouck. November 1918 bracht de opstand van de Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij (sdap) onder aanvoering van Pieter Jelles Troel-
stra. De ‘Roode Week’ eindigde met een Oranjegezinde massabetoging op het Ma-
lieveld. Al was de revolutie mislukt, de sociale spanningen waren weer zichtbaar en 
voelbaar gemaakt. Daar lag, zoals we zagen, ook het aanknopingspunt voor de sgp 
om de belangen te verdedigen van eenvoudige landbouwers, tuinders, bakkers en 
boekhouders. Tot aan de volgende Kamerverkiezingen zou de nieuwe partij buiten 
het parlement moeten proberen iets voor haar potentiële achterban te betekenen.

Artikel 9 van het partijprogramma noemde de in 1913 uitgevaardigde sociale 
wetten uitdrukkelijk als uitingen van ‘onwettige dwang der consciëntie harer on-
derdanen door de Overheid’. Uitvoering en uitbreiding dienden met Gods hulp 
voorkomen te worden. Vanwege de oorlog duurde het tot eind 1919 eer de Inva-
liditeitswet als eerste door het parlement werd aangenomen. Werknemers werden 
verplicht zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen en 
ouderdom. Zij kregen daartoe ‘rentekaarten’ waarop elke week een mede door de 
werkgever betaald zegeltje moest worden geplakt. Burgers voor wie dit regelrecht 
inging tegen het geloof in Gods voorzienigheid – lichamelijke arbeidsongeschikt-
heid was een beproeving om te aanvaarden – kwamen hierdoor in gewetensnood. 
Sociale zorg gold voor de sgp – artikel 7 van haar programma – als een taak van de 
kerk of van andere particuliere instellingen, niet van de overheid, zeker niet als die 
dwong tot verzekering tegen onheil dat je mogelijk nooit overkwam.

Al in de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel greep de sgp naar een 
middel, dat sinds het Volkspetitionnement van 1878 – Kuypers actie voor christe-
lijk onderwijs bij koning Willem iii – een zekere heldenstatus in protestants Ne-
derland genoot.29 Het hoofdbestuur organiseerde een petitie aan het adres van de 
– zelf rooms-katholieke – minister van Arbeid, Piet Aalberse. Het verzoek om vrij-
stelling van de verzekeringsplicht werd door 4800 mensen ondertekend. Op 14 no-
vember 1919 boden de predikanten Kersten en Van der Vegt het bezwaarschrift aan 
bij de minister. Deze bleek de mogelijkheid te overwegen van een regeling voor ge-
wetensbezwaarden, al kon dat wel een jaartje duren. Daar konden de sgp’ers geen 
genoegen mee nemen, omdat werknemers intussen gewoon premie zouden moeten 
betalen. Zo’n twee weken later, nog voor Aalberse zijn plan in de Tweede Kamer 
verdedigde, besloot het partijbestuur arbeiders te adviseren de gehate zegelkaarten 
terug te sturen naar de Raden van Arbeid.30

29  Koos-jan de Jager en Fred van Lieburg, ‘Wie waren de kleine luyden? Het Volkspetitionnement van 1878’, 
in: Gen. Magazine voor Familiegeschiedenis, 22 (2016), nr. 3, 56-59.
30  Zie over deze kwestie Koos-jan de Jager, ‘Die Mij tergen, hebben verzekeringen. Gewetensbezwaren en de 
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Niet lang na de invoering van de Invaliditeitswet kregen zowel ambtenaren als 
kranten lucht van de burgerlijke ongehoorzaamheid die met name op Zuid-Beve-
land en op de Veluwe gepleegd werd door ‘oud-gereformeerden’. Een progressief-
liberale commentator schetste in Het Vaderland hoe de sgp-voorman Kersten als 
de bron van dit verzet moest worden beschouwd.31 De Verzekeringsraad van Arn-
hem noemde de beweging epidemisch en in hoofdzaak gevoed door ‘de bijzondere 
opvattingen van eenige predikanten’. De wet was immers al zes jaar geleden aange-
nomen en voor 1919 nooit zo sterk bekritiseerd.32 De lankmoedige minister gelastte 
intussen niet op te treden tegen de weigeraars. Op 2 december 1920 werd in de Eer-
ste Kamer het wetsvoorstel aanvaard dat een uitweg bood voor gewetensbezwaar-
den. Zij konden hun rentekaarten inleveren bij hun werkgever, die voor de premie-
afdracht zorg zouden dragen. In plaats daarvan kregen zij een belastingtoeslag, die 
als zodanig niet op hun gemoedsrust hoefde te drukken. 

Naast de verzekeringsdwang was er de ‘vaccinedwang’ waar de sgp zich tegen 
verzette, overigens niet anders dan de arp en chu sinds jaar en dag deden. Het ging 
hier om een overheidsmaatregel uit 1872 waardoor kinderen een bewijs van inen-
ting moesten hebben om naar school te mogen gaan. Sommige kinderen misten 
zo’n pokkenbriefje, omdat hun ouders dit niet konden rijmen met hun geloof of 
geweten. De sgp besloot in haar algemene vergadering op 5 augustus 1920 opnieuw 
een petitie te organiseren, nu aan Hare Majesteit, teneinde de vaccinatieplicht uit 
de Wet op de Besmettelijke Ziekten te krijgen. Gedurende anderhalf jaar werden 
maar liefst 27.059 handtekeningen verzameld.33 Op 9 februari 1922 overhandigden 
de predikanten Kersten en Hendrik Kieviet een soort statenbijbel met namenlijs-
ten aan koningin Wilhelmina.34 De sgp heeft er nooit meer iets over gehoord!35 Het 
fraai ingebonden boek werd zelfs niet behoorlijk gearchiveerd: het werd op 26 sep-
tember 1983 aangetroffen bij antiquariaat De Slegte in de Haagse Spuistraat.36

Parlementaire profilering

Toen Kersten op audiëntie ging op Paleis Noordeinde, was de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 5 juli 1922 al in zicht. Deze keer kwam hij zelf op 
nummer 1 van de kandidatenlijst, zodat de weg naar het Binnenhof open lag. De in 
de achterban levende bezwaren tegen een dubbelrol als predikant en politicus nam 
hij, mede na een kerkrechtelijk consult bij de Vrije Universiteit en een classisberaad 

bewustwording van de bevindelijk gereformeerden, 1919-1934’, in: Religie & Samenleving, 13 (2018), nr. 2, ter 
perse.
31  Het Vaderland, 25 april 1920.
32  Nationaal Archief, archief Ministerie van Sociale Zaken: Arbeidersverzekering, inv.nr. 347. 
33  Bij de Vrije Universiteit loopt een crowd-sourcing project waarbij, net als bij het Volkspetitionnement van 
1878 (zie noot 29), een databestand van alle ondertekenaars wordt opgebouwd.
34  De Banier, maart 1922.
35  Handelingen Tweede Kamer, 23 december 1927.
36  ‘Een historisch sgp-document’, in: De Banier, 13 oktober 1983.
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van zijn eigen kerkverband, voor lief. Voor de partij woog een bekend gezicht en 
een ruime (s)preekervaring zwaarder dan een lekenstatus. Deze keer lukte het in-
derdaad: de sgp haalde de kiesdeler. Kersten maakte in de Kamer de rechtse meer-
derheid van 60 op 100 zetels vol. Hij was overigens niet de eerste en enige geestelij-
ke in het parlement, zeker niet gerekend vanaf de eerste Nationale Vergadering van 
1796. Toen al speelden preekmanieren in het politieke debat een rol.37 Juist dat ef-
fect viel weer op bij de maidenspeech van Kersten op 10 november 1922, althans bij 
een rooms-katholieke journalist:

We hebben tegenwoordig weer een echt onvervalscht type van ’n dominee in de Kamer, 
zooals we er in lang niet een gehad hebben. (…) Sinds September hebben we al dikwijls 
naar êm geloerd. Zijn reusachtige figuur, z’n blozend nog jongensachtig gelaat imponeer-
den ons. Maar bovenal zijn gekleede jas. Zijn eerwaarde is altijd in een gekleede jas. Lieve 
hemel, wat ’n jas is dat. Zeker 1.50 M. lang en 2 M. in omtrek. Als hij wat snel de Kamer in-
stuift, wappert z’n jas als ’n sombere zwarte vlag achter hem aan. Zoo’n jas draagt niemand 
in de Kamer. Zoo’n jas kan alleen een dorpsdominee dragen en hem sieren. Vandaag heeft 
hij gesproken. Voor het eerst. En hoe? Als ’n machtige galm gaat zijn stem door de zaal. Hij 
doet mij telkens aan wijlen dominee Roessingh denken. Maar Roessingh was oud en Ker-
sten jong. Roessingh was modern en Kersten orthodox. Maar de galm hebben zij beiden.38

Kersten was die eerste keer nog niet in vorm. Hij las de drukproef van een brochure 
voor, waarbij de tekst te lang bleek voor de toegemeten drie kwartier. Tot nauwe-
lijks verholen hilariteit van Kamerleden hamerde de voorzitter hem onverbiddelijk 
af.39 De dominee moest het parlementaire handwerk nog leren, maar ook zijn draai 

37  Edwina Hagen, ‘Een zaal van staatsmannen, niet van godgeleerden. Godsdienstige sentimenten in de Natio-
nale Vergadering’, in: Frans Grijzenhout, Niek van Sas en Wyger Velema (red.), Het Bataafse Experiment. Poli-
tiek en cultuur rond 1800 (Nijmegen, 2013), 323-332.
38  De Tijd, 11 november 1922.
39  G.H. Kersten, Drie parlementaire redevoeringen. Rede en Repliekrede Begrootingsdebatten Staatsbe-
grooting 1923 op 10 en 21 November 1922 en 14 December 1922 (Kampen, 1923).
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in het politieke debat nog vinden. Van lieverlee – hij zat tot 1940 onafgebroken in de 
Kamer – is hij daarin gegroeid en kon hij bij tijd en wijle scherp discussiëren en gevat 
reageren. Uit de officiële Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal zou-
den uiteraard tal van voorbeelden kunnen worden ontleend. Belangrijker voor het 
onmiddellijke effect in het dagelijks leven waren de commentaren van politieke ver-
slaggevers in diverse kranten. Het volgende interruptiedebatje met socialist Jan Scha-
per op 5 mei 1925 werd niet voor niets letterlijk geciteerd in het dagblad van de sdap:

Ds. Kersten: Ik heb mij geplaatst op den bodem der oude, gereformeerde leer.
Schaper: U heeft gesproken als een nageboorte van de middeleeuwen.
Spr. spreekt over de volle treinen j.l. Zondag naar Amsterdam ter gelegenheid van den 
wedstrijd Holland-België.
Ds. Kersten: Juist! Reizen op Zondag! 
Schaper: Het is beter, dat men ’s Zondags naar een voetbalwedstrijd gaat dan dat men den 
geheelen dag naar de kerk gaat om een rede van u te hooren! (Vroolijkheid.) Als men den 
geheelen Zondag in de kerk zit om naar u te luisteren, dan is men in staat tot allerlei slechts. 
(Groote vroolijkheid.)
Ds. Kersten: Dat laat ik u zeggen.
Schaper: Dat zeg ik ook! Menschen, die drinken, winnen geen wedstrijd. Daarom is er 
ook veel goeds in de sport.40

Deze schermutseling maakte deel uit van de behandeling van een subsidievoorstel 
voor de Olympische Spelen, die in 1928 in Amsterdam gehouden zouden worden. 
Er waren zoveel tegenstanders dat de sportwereld met veel minder dan de verlang-
de miljoen gulden genoegen moest nemen. Maar de ene tegenstander die zijn stand-
punt exclusief wist te vertolken, en daarmee het media-effect op zijn naam zette, 
heette Kersten. De spotprenten in de pers waren niet van de lucht. Nauwelijks twee 
maanden later, bij de verkiezingen van 1 juli 1925, verdubbelde het aantal stemmen 
op de sgp. De tweede Kamerzetel was een feit. In november van dat jaar viel in de al 
vaak beschreven ‘Nacht van Kersten’ het eerste kabinet van Hendrikus Colijn over 
de opheffing van het gezantschap bij de paus. Met de publiciteit over dit typisch 
antipapistische strijdpunt was de reputatie van de partij gevestigd. Het werd uitbe-
taald met een derde Kamerzetel bij de verkiezingen van 3 juli 1929.

Hinken op twee gedachten

Voor Colijn, die na de Nacht van Kersten zeven jaar moest wachten voor hij weer 
– nu voor langere tijd – achter de regeringstafel plaats mocht nemen, lag de twijfel-
achtige rol van de sgp vooral in de sfeer van ‘opruiend vermogen’.41 Hij en Kersten 
troffen elkaar vanaf 1929 in de kamerbankjes. Hun persoonlijke verhouding was 
nog slechter dan die tussen anti-revolutionairen en staatkundig gereformeerden in 
het algemeen. De aanvankelijk zorgeloze bejegening van de splinterpartij was uit-

40  Het Volk, 6 mei 1925.
41  Handelingen Tweede Kamer, 20 april 1932.
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gegroeid tot irritatie over de concurrentie. Maar achter het politieke wantrouwen 
zat ook een ideologisch probleem. Waar stond de sgp precies voor? Dat ze tegen al-
lerhande overheidsinmenging in het dagelijks leven was, mocht duidelijk zijn, maar 
impliceerde haar gereformeerde nostalgie en protestants nationalisme niet juist een 
oproep tot staatsdwang op levensbeschouwelijk terrein? Die vraag leefde breder 
dan onder ‘feindliche Brüder’, in de politieke arena en bij het publiek. Wat wilde de 
sgp meer dan een onmogelijke terugkeer naar de zeventiende eeuw?

De sgp wist het zelf ook niet goed. Vanaf het begin leefden er ook binnen de par-
tij, tot in het hoofdbestuur toe, vragen over de kenmerken van staatkundig gere-
formeerd gedachtegoed. Beantwoording en bezinning werden echter vooral voor-
uitgeschoven naar de toekomst. Meningsverschillen bleven grotendeels achter de 
schermen, hetgeen ook ruimte liet voor uiteenlopende of tegenstrijdige interpreta-
ties en praktijken op lokaal en individueel niveau. Het meest hete hangijzer was van 
meet af aan het actieve kiesrecht voor vrouwen. De grondwetswijziging van 1917 
die hun stemrecht mogelijk maakte, werd in 1919 doorgevoerd. De sgp was daar te-
gen, omdat zij de bijbelteksten over de zwijggebod voor vrouwen in de christelijke 
gemeente moeilijk los kon zien van de verhoudingen in de politiek. Intussen wist 
iedereen dat Kersten zijn overwinning bij de Kamerverkiezingen van 1922 mede te 
danken had aan steun van het zwakke geslacht.

Op de algemene vergadering van 1919 werd een motie aangenomen om af te zien 
van elke oproep aan vrouwen om gebruik te maken van hun recht. Tevens werd een 
commissie benoemd om een brochure over het vrouwenstandpunt te schrijven. Die 
is er niet gekomen – althans niet voor 1984, toen maar liefst twee rapporten het licht 
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zagen.42 Van Kersten is bekend dat hij in 1948, twee maanden voor zijn overlijden, 
een brief schreef aan zijn vroegere fractiegenoot Cornelis Nicolaas van Dis, waarin 
de oud-partijleider ook het stemmen door vrouwen aanroerde. ‘Ook in eigen gele-
deren wordt dit meer en meer goed gepraat. Is het ongeoorloofde daarvan niet dui-
delijk aantoonbaar? Zo niet, laat ons dan ons Program van Beginselen herzien en 
niet hinken op twee gedachten.’43 Van het andere Kamerlid, dominee Pieter Zandt, 
was het een publiek geheim dat hij er geen moeite mee had. Zijn eigen vrouw ging 
altijd stemmen. Intern had hij bedongen zich nooit over de kwestie te hoeven uit-
laten.

Een groter vraagstuk was de taak van de overheid, zeker in het licht van het be-
roep op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Op de algemene vergadering van 1923 
wees Kersten op de noodzaak van ‘praktische uitwerking’ van het onverkorte arti-
kel 36 uit 1561. Ook hiervoor werd een studiecommissie met vier predikanten in-
gesteld, maar de beloofde nota kwam niet uit de pen. In plaats daarvan ging de par-
tijleider op de algemene vergadering van 1927 uitvoerig in op de ‘verminking’ van 
genoemd artikel door de Gereformeerde Kerken in 1905, welke denominatie hij ge-
makshalve – maar ten onrechte – pars pro toto voor de arp bekritiseerde.44 Curieus 
genoeg was Kersten voor zijn rede te rade gegaan bij een polemische brochure van 
de hervormde theoloog Philippus Jacobus Hoedemaker, die gold als een inspirator 
van de chu.45 Het roomse gevaar kreeg als vanouds veel aandacht, maar Kersten 
had ook het opkomende atheïsme in het vizier, zeker na een fel debat in de Tweede 
Kamer over de vrijheid van meningsuiting rond de vrijdenkersbeweging De Dage-
raad.46

Gelegenheidsretoriek won het voorlopig van gedegen onderzoek – pas in 1993 
begon een reeks van sgp-publicaties over theocratie en democratie (zie de bijdrage 
van Klaas van der Zwaag in deze bundel). Duidelijk is dat de partij nog lang na die 
zomeravond in 1918 waarop Kersten geen vragen uit de zaal wilde beantwoorden, 
geen discussiecultuur had ontwikkeld. Het woord van geestelijke leiders had gezag. 
Vanaf 1921 verscheen het partijblad – later dagblad – De Banier waarin Kamertoe-
spraken, opiniebijdragen en natuurlijk meditaties werden opgenomen. Later kwa-
men er ook speciale studieverenigingen, hoewel ook door kerkelijke jongelings-
verenigingen de nodige aandacht aan politieke onderwerpen werd besteed. In het 
algemeen bleef de intellectuele kadervorming achter bij andere christelijke partijen. 
Pas in de jaren zestig zouden hoogopgeleide jongeren uit de eigen kring de partijlei-
ding uitdagen de eerbiedwaardige principes theoretisch en praktisch te doordenken. 

42  Zie uitvoerig Henk Post, In strijd met de roeping der vrouw. De Staatkundig Gereformeerde Partij en het 
vrouwenkiesrecht (Heerenveen, 2009); zie verder zijn artikel in deze bundel.
43  De Banier, 20 december 1984.
44  G.H. Kersten, Van zwaren strijd. Tegen de coalitie, tegen den verzekerings-dwang, tegen de verminking van 
Artikel 36 (Middelharnis, 1927), 9-22.
45  Ph.J. Hoedemaker, Artikel XXXVI onzer Nederduitsche Geloofsbelijdenis tegenover Dr. A. Kuyper gehand-
haafd. Beoordelingen van de opstellen in de “Heraut” over kerk en staat (Amsterdam, 1901).
46  Bert Gazenbeek e.a. (red.), God noch autoriteit. Geschiedenis van de vrijdenkersbeweging in Nederland 
(Amsterdam, 2006).
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Pragmatisch profetisme

Theoloog en politicus Hugo Visscher betichtte zijn collega Kersten, met wie hij een 
haat-liefdeverhouding had, er eens van ‘een wreed politiek spel met de zogenaamde 
nood van het gereformeerde volk’ te bedrijven.47 Het politieke spel van de sgp ging 
niet over principiële discussies over de samenleving, maar draaide om praktische 
belangen van het traditioneel-gereformeerde volksdeel. Je kunt de strijdpunten van 
de partij aanduiden met de bekende drie v’s (tegen verzekering, vaccinatie en vrou-
wenkiesrecht), of anders minstens zoveel d’s als afgeleide vormen van de algeheel 
verfoeide staatsdwang (leerdwang, verzekeringsdwang, vaccinedwang, stemdwang, 
arbeidsdwang, militiedwang). ‘Ons maatschappelijk leven worstele zich weder vrij 
van den Staatsdwang, en de vrijheid van weleer bloeie weder op’, verkondigde Ker-
sten bij de Algemene Beschouwingen van 1922.48 Die vrijheid kon in het moderne 
Nederland niet anders meer worden opgevat dan als religieuze uitzondering in een 
neutrale staat, als politiek gedogen van gewetensbezwaren bij kleine groepen.

Binnen deze beperkte speelruimte kon de sgp af en toe resultaten boeken. Afge-
zien van de triomfantelijke, maar weinig constructieve uitschakeling van de Neder-
landse vertegenwoordiging bij het Vaticaan, werden successen van duurzame aard 
niet zozeer in het parlement, ook niet via petities aan regering of staatshoofd, maar 
via persoonlijke contacten met ministers bereikt. Op het terrein van de verzeke-
ringsplicht was, zoals we zagen, in 1919 een regeling via de belastingplicht getrof-
fen, ook al was de sgp daar om financiële redenen niet tevreden over. In de loop der 
jaren meldde Kersten zich diverse malen bij het departement voor Sociale Zaken 
om concrete probleemgevallen te bespreken. Zo verzocht hij vrijstellingen van pre-
miebetaling voor werknemers van de Vereniging voor Wijkverpleging te Yerseke, 
de Schoolvereniging in Rotterdam en de Gereformeerde Gemeente van Utrecht. 
De minister deelde hem dan na enige tijd mee dat aan zijn verzoek was voldaan.49

Bij dergelijke, voor de buitenwacht onzichtbare, buitenparlementaire acties moet 
worden bedacht dat Kersten of partijgenoten ze, anders dan de eerder genoemde 
adressen en audiënties bij minister en koningin, niet speciaal als Kamerlid of sgp-
leider ondernamen. Niet alleen de rollen van persoonlijk belangenbehartiger of 
predikant van de Gereformeerde Gemeenten, maar ook zijn vele bestuursfuncties 
bij particuliere organisaties konden interfereren met zijn imago als landelijk voor-
man van een politiek-religieuze formatie. De op lange termijn meest invloedrijke 
lobby voerde hij als voorzitter van de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolon-
derwijs en als woordvoerder vanuit de Gereformeerde Gemeenten. Dat betrof zijn 
contacten met Haagse vrienden die tot bij de Raad van State een reiskostenvergoe-
ding eisten om hun kinderen niet naar de dichtstbijzijnde gereformeerde, maar een 
verder weg gelegen ‘kersteniaanse’ school te sturen. Het hieruit volgende Konink-

47  Handelingen Tweede Kamer, 13 november 1929, 394. Zie Koos-jan de Jager, ‘Een mystiek volkje: honderd 
jaar sgp’,  in: Transparant,  29 (2018), nr. 2, ter perse.
48  Handelingen Tweede Kamer, 10 november 1922.
49  De Jager, ‘Die Mij tergen’.
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lijk Besluit van 15 mei 1933 baande de weg voor de reformatorische richting in het 
Nederlandse onderwijsbestel.50

Tegenover de pragmatische benadering in principiële kwesties stond ten slotte de 
profetische allure van iedere volksvertegenwoordiger die zich in de parlementaire 
democratie op de eeuwige beginselen van Gods Woord beriep. Dominee Kersten 
droeg die profetenmantel als geen ander door bij tijd en wijle de aardse gang der 
dingen regelrecht bestuurd te zien door de hemelse Rechter, die in laatste instantie 
geen afwijking van de Tien Geboden duldt. Deze attitude bereikte een hoogtepunt 
in het vaccinatiedebat. Voor en na de sgp-petitie van 1921 provoceerde Kersten ‘de 
wereld van de vaccine-aanbidders’ door geestverwante artsen te bewegen verkla-
ringen te schrijven voor schoolkinderen die zogenaamd om gezondheidsredenen 
geen inenting konden verdragen. Eind 1927 hielp de medische stand hem als ge-
heel door de regering op reële gevaren van de entstof te wijzen. De vaccinatieplicht 
werd opgeschort – en na vele jaren afgeschaft. Kersten roemde in de Kamer: ‘God 
greep in! Hij wierp het Dagonsbeeld der vaccinatie omver! De wetenschap is bank-
roet!’ (zie ook de bijdrage van John Exalto in deze bundel).

Zo werd de politiek een toneel van Godsgezanten onder christenen en heidenen, 
waarbij de moderne natiestaat verbleekte in het licht van het bijbelse Israël. Rond 
1930, aan het begin van de Grote Depressie, zag Kersten in een visioen de Neder-
landse wegen vol van ‘vreemd krijgsvolk en oorlogstuig’. Hij onthulde dit in 1945, 
toen hij voor – en in de ogen van vele landgenoten ook namens – zijn partij verant-

50  John Exalto, Van wie is het kind? Twee eeuwen onderwijsvrijheid in Nederland (Amsterdam, 2017). 
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woording moest afleggen over zijn houding tegenover het Duitse gezag tijdens de 
bezettingsjaren. Er is een dikke dissertatie voor nodig om de uitlatingen en hande-
lingen van Kersten en medestanders in deze decennia in de juiste religieuze con-
text en chronologische volgorde te plaatsen.51 Zeker is dat de rolvermenging van 
profeet, politicus en pragmaticus – dat laatste ook door de belangenverstrengeling 
van de sgp en uitgeverij-drukkerij De Banier – niet alleen de partijleider, die uit de 
Tweede Kamer werd gezet, maar ook de partij zelf ernstig in diskrediet heeft ge-
bracht.

Hervormde vleugelvorming

Na de bevrijding overleefde de sgp langzaam maar zeker de zware beproeving in 
leiderschap en geloofwaardigheid. Ze trad minder op als protestpartij en meer als 
getuigenispartij. Dat is een andere tegenstelling dan de vaak gehanteerde tegenstel-
ling ‘beginselpolitiek’ en ‘praktische politiek’ (zie hiervoor de bijdrage van Hans 
Vollaard en Rick van Well in deze bundel). Onpraktische politiek bestaat niet, ook 
niet bij de sgp. Wie zich kandideert als volksvertegenwoordiger, is al bezig met 
praktische politiek. In Kamers, raden en Staten – zoals sgp’ers steevast verwijzen 
naar de variatie van ’s lands vergaderzalen – deden gekozenen van meet af aan mee 
met debatteren, moties en amendementen indienen, stemmen, de stemming beïn-
vloeden. De fase van de ‘praktische politiek’ is niet pas begonnen toen in 1967 de 
eerste sgp-initiatiefwet werd ingediend over een geheel ongodsdienstig onderwerp. 
Hoogstens viel bij deze partij van dominees, schoolmeesters en ingenieurs extra op 
dat ze, zij het wat trager dan Kamerleden van andere partijen, werden meegenomen 
in de algehele professionalisering van het parlement.

De protestfase in de sgp-geschiedenis had zich gekenmerkt door overal tegen te 
zijn, toevallige succesjes te boeken, dingetjes voor elkaar te krijgen. In de nieuwe 
fase overheerste een pro testare – een positief getuigen vóór een politiek en maat-
schappelijk ideaal, hoe voorzichtig en onvolkomen misschien ook verwoord. Bij-
belaanhalingen en belijdenisteksten bleven daarbij van belang, maar niet zonder 
meer. Er kwam ook meer aandacht voor verankering van losse doelstellingen in een 
consistente politieke theorie of ten minste een fundering in het partijprogram. In 
1958 werd zonder veel discussie het grondslagartikel gewijzigd , in elk geval aange-
vuld met een verwijzing naar het onverkorte artikel 36 van de ngb. Tegelijkertijd 
werd in artikel 1 het ‘staan voor’ een bijbels genormeerde samenleving veranderd in 
het ‘streven naar’ – een overgang die getuigt van meer realisme in het hier, nu en in 
de toekomst. Het ‘staan’ had iets onwrikbaars, het ‘streven’ iets onderhandelbaars.

Nuances in woorden en ideeën bleven zelfs voor geoefende bijbellezers lastig. 
Zichtbaar werd de oriëntatie op een concept waarvoor het begrip theocratie in 

51  E.G. Bosma, Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920-
1950 (Apeldoorn, 2015).
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zwang raakte. Alvorens de triomf en tragiek daarvan voor de voormalige protest-
partij te tekenen, moet de kerkelijke tweespalt van hervormden en afgescheidenen 
worden toegelicht. Oorspronkelijk leek de sgp een partij binnen de Gereformeerde 
Gemeenten, en dan in de lijn van de Afscheiding (1834) en de Ledeboeriaanse be-
weging (1840), beslist niet van de Doleantie (1886), want die grote afsplitsing adem-
de het neocalvinisme en activisme van Kuyper. De Afscheidingslijn sloeg een brug 
naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. En de Nederlandse Hervormde Kerk? 
Hervormden waren per definitie niet afgescheiden, zij bleven juist trouw aan de 
publieke of vaderlandse kerk. Liefde voor de volkskerk verbond vrijzinnigen, ethi-
schen, confessionelen en hervormd-gereformeerden. Die laatsten waren sinds 1906 
ten dele georganiseerd in de Gereformeerde Bond. Ze verfoeiden de Doleantie, 
maar accepteerden doorgaans de antirevolutionaire staatsvisie.52

De sgp stond niet direct bekend als een alternatief voor arp of chu, maar ont-
wikkelde door haar suggestie van radicale reconfessionalisering de nodige aantrek-
kingskracht op de hervormd-gereformeerde stroming. Curieus genoeg was Ba-
rend Lemans, de eerste lijsttrekker, van huis uit afgescheiden, maar bewust lid van 
de Hervormde Kerk geworden, al kwam hij daar later weer buiten te staan.53 In 
het partijbestuur kwam in 1923 de al genoemde dominee Zandt, die twee jaar later 
ook plaats nam in de Tweede Kamer. In de loop der jaren zaten er meer hervormde 
predikanten van zeer behoudende signatuur in het hoofdbestuur, onder wie Hen-
drik Arie Leenmans.54 Diens schoonzoon Hette Gerrit Abma schoof in 1956 aan en 
werd enkele jaren later Kamerlid en hoofdredacteur van De Banier. In die laatste 
hoedanigheid werd hij de stem van de hervormde stroming in het staatkundig gere-
formeerde krachtenveld.

Deze verschuiving viel in een politieke en kerkelijke episode waarin de sgp meer 
dan ooit belangstelling kon krijgen van meer hervormden dan alleen de uiterste 
rechterflank van de vaderlandse kerk. In de jaren dertig had de politieke verdeeld-
heid onder hen treurige vormen aangenomen. Van 1925 tot 1937 werd de chu in de 
Tweede Kamer geflankeerd door de Hervormd-Gereformeerde Staatspartij, ver-
tegenwoordigd door dominee Casper Andries Lingbeek, terwijl professor Hugo 
Visscher in 1936 na vele jaren de arp verliet, eerst voor zichzelf begon met de kans-
loze Christelijk-Nationale Actie en vervolgens met de sgp een nieuwe partij wilde 
oprichten.55 Na de oorlog en de politieke beweging van de Doorbraak voeren chu 

52  Zie over de geschiedenis van de Gereformeerde Bond: John Exalto en Fred van Lieburg (red.), Bonders in op-
mars. Hervormd-gereformeerden 1890-1960 (Apeldoorn, 2015).
53  Archief hervormde gemeente Vriezenveen, lidmatenboek, 23/26 november 1893. Lemans sloot zich aan bij 
een hervormde evangelisatie waaruit later een gemeente ontstond binnen de landelijke Gereformeerde Gemeen-
ten.
54  Onder het gehoor van Leenmans als predikant in Bleskensgraaf, van 1949-1952, bevond zich de latere politi-
cus Willem Aantjes, die naar eigen zeggen de politiek gevleugelde uitdrukking ‘halen, hebben, houden’ aan Leen-
mans had ontleend. R. Vermaas, Willem Aantjes (Amsterdam, 1977).
55  Henk Tijssen, Een getuigende geus. Ds. C.A. Lingbeek (1867-1939) strijder voor den Staat met den Bijbel 
(Kampen, 2007); idem, Om het behoud van protestants Nederland. Biografie van C.A. Lingbeek, dominee en 
politicus (Utrecht, 2016). Henk Tijssen bereidt een proefschrift voor over de Christelijk-Nationale Actie en de 
Orde van Getuigen van Christus.
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en arp steeds meer een oecumenische koers, zodat traditionele aanhangers – con-
fessionele of gereformeerde hervormden – gebaat waren bij een orthodox alterna-
tief. Was Abma de zwaluw die lente maakte?

Theocratische spraakverwarring

Abma was afkomstig uit de chu. Hij dacht meer in de geest van het protestantse 
nationalisme van Hoedemaker en Lingbeek dan het nostalgische anti-neocalvinis-
me van Kersten en Zandt. Intussen had de hervormde hoogleraar Arnold Albert 
van Ruler een min of meer overkoepelende visie ontwikkeld, die ook sgp’ers kon 
aanspreken. Hij had in 1946 zelfs met een eigen lijst, de Protestantse Unie, aan de 
Tweede Kamerverkiezingen meegedaan. Kern van die visie was dat het toekomsti-
ge Koninkrijk Gods in geestelijke zin al in de huidige wereld aanwezig is. Van Ru-
ler sprak vrijmoedig over de theocratie, waarmee hij de eeuwige regering van God 
bedoelde, die dus ook geldig is voor het hier en nu. Dat was een ruimere, belijdende 
manier van spreken over een christelijke staat dan de beperkte, historische aandui-
ding van een oudtestamentische orde. Verwoordde Van Ruler – begenadigd spre-
ker en boeiend schrijver – niet op een theologische manier de bedoeling van het on-
verkorte artikel 36 van de ngb?56

Vroegere sgp’ers hadden het spreken over theocratie vermeden, omdat de anti-
revolutionairen hen er mee om de oren sloegen. ‘De theocratische regeering gold 
het oude bond-volk Israël’, repliceerde Kersten dan; ‘zij beteekent dat God Zelf 
de Koning van dat volk was.’ Die functie was overgegaan op de kerk. ‘Ik beant-
woord de vraag, of wij een theocratische regeering voorstaan voor ons land, dan 
ook ontkennend.’57 Dominee Abma, geen leerling van Van Ruler maar wel door 
hem beïnvloed, introduceerde het eschatalogisch geladen begrip theocratie in de 
sgp. ‘Christelijke politiek is Christus present maken in het midden van een verwar-
de maatschappij’, zei hij bijvoorbeeld.58 Voor traditionele sgp’ers was dat een ander 
jargon dan de vertrouwde tale Kanaäns, voor vernieuwingsgezinden – hoger opge-
leiden, studenten, jongeren, de ‘groep Walcheren’ (1961-1969) – juist een vertol-
king van de eigenlijke beginselen op een manier die paste in een tijd van deconfessi-
onalisering en democratisering van de samenleving.

De triomf van een nieuwe sgp-stijl – constructief politiek bedrijven als effectief 
getuigen van Gods recht op hele volk – werd bijna onvermijdelijk getemperd door 
spanningen binnen de partij. De reactie op een periode van isolement en irrelevan-
tie leidde tot polarisatie via voorkeursacties bij Tweede Kamerverkiezingen, eerst 
(1963) voor een waterstaatkundig ingenieur uit de Gereformeerde Gemeenten, la-

56  J.P. de Vries, Een theocratisch visioen. De verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler (Zoeter-
meer, 2011).
57  [G.H. Kersten], ‘Theocratische Regeering’, in: De Saambinder, 12 juli 1934.
58  J. Mulder (red.), Tot welzijn van heel het volk. SGP-partijredes van ds. H.G. Abma (’s-Gravenhage, 1976), 
293.
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ter (1981) voor een jurist uit het kamp van Abma, Gerrit Holdijk, tegenover een le-
raar wiskunde uit de traditie van Zandt, Bas van der Vlies. ‘Het roer is naar links 
gegooid’, riep in 1969 een Comité van Bezwaarden (voorloper van de in 1977 op-
gerichte Landelijke Stichting tot Handhaving van de Staatkundig Gereformeerde 
Beginselen). ‘Vele partijen hebben een revolutionaire linkervleugel – de sgp een re-
volutionaire rechterflank. Dat is het verschil, en een niet gering onderscheid’, no-
teerde Abma in 1976 in zijn dagboek.59

De tragiek van de interne verdeeldheid in de ‘theocratische’ fase van de partij-
geschiedenis kreeg een externe dynamiek in de periode waarin de sgp als geheel 
de gure wind van voortgaande secularisatie, individualisering en globalisering van 
voren kreeg. In de lijn van het praktische verzet tegen staatsdwang was 11 febru-
ari 1993 ‘een historische datum!’, aldus een altijd scherpzinnige sgp’er over de be-
handeling van de Algemene Wet Gelijke Behandeling in de Tweede Kamer. Daarin 
stelde minister Ien Dales dat niet elke uitleg van de Bijbel bestaansrecht in de sa-
menleving kon worden vergund. ‘Denken erover mag; je mag er misschien over 
praten; maar doen mag je het niet.’60 Hier werd de sgp in morele zin buiten de wet 
verklaard. De achterliggende tendens in de publieke opinie of politieke cultuur ma-
nifesteerde zich sindsdien stelselmatig in gevoelige kwesties rond homohuwelijk, 
vrouwenkiesrecht en ‘godslastering’.

Met het oog op de frequenter optredende botsingen van grondrechten (vrijheid 
van godsdienst en vrijheid van meningsuiting) begon de sgp, inmiddels onder-
steund door een professioneel studiecentrum, toen al met het publiceren van al-
lerlei nota’s die de partijstandpunten theologisch, historisch en juridisch moesten 
onderbouwen.61 De ontwikkelingen rond immigratie, fundamentalisme en terro-
risme van moslims dwong vanaf 2001 tevens tot de inwisseling van de theocratie-
gedachte voor de claim van ‘bijbels genormeerde politiek’. De oude slogan ‘geen 
godsdienstvrijheid, wel gewetensvrijheid’ maakte plaats voor (mijn suggestie) ‘wel 
godsdienstvrijheid, geen godsdienstgelijkheid’.62 Het veel te omslachtige, moei-
zaam tot stand gekomen handboek voor sgp’ers (geen spoorboekje, bezwoeren de 
bezorgers tweemaal)63 werd in 2017 gevolgd door nog eens twee lijvige studies die 
een theoloog en een historica op kosten van het wetenschappelijk bureau schreven 
over tolerantie en gewetensvrijheid.64

59  H.A. van Dolder-de Wit (red.), ‘Levend in het werk des Heeren’. Dominee Hette Gerrit Abma (1917-1992): 
predikant en parlementariër (Ede, 2006), 195.
60  Scholten, ‘Om een staat met de Bijbel’, in: Hovius e.a., Van Goedertierenheid en Trouw (Den Haag, 1993), 
95.
61  Zie de literatuurverwijzingen bij het artikel van Klaas van der Zwaag in deze bundel.
62  Lezing voor de sgp, d.d. 4 februari 2011, gepubliceerd als F.A. van Lieburg, ‘Staatkundig gereformeerde slo-
gans: godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid, godsdienstgelijkheid’, in: J.A. Schippers (red.), Gerechtigheid ver-
hoogt een volk. Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat (Apeldoorn, 2016), 88-96. Vergelijk 
conclusie 15 in dit handboek.
63  Schippers, Gerechtigheid verhoogt een volk, 12 en 19.
64  M.J. Kater, Tolerantie in balans. Tussen drang en dwang van individu en collectief (Apeldoorn, 2017); A.A. 
Kluveld, Gewetensvrijheid in het geding. Het relationele geweten ondervraagd (Apeldoorn, 2017).
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Eindeloze essentialisering

Het kan verkeren, zou Bredero zeggen. Liet partijleider Kersten wel een gerefor-
meerde dogmatiek maar geen politieke filosofie na, Zandt en Van Dis schreven tus-
sen 1947 en 1967 een schier eindeloze artikelenreeks om de sgp-beginselen toe te 
lichten, zonder verder te komen dan de eerste helft van het partijprogramma.65 In 
de nieuwste studies is Kersten opgehemeld tot de ideoloog van gewetensvrijheid 
in Nederland.66 Een verschil tussen nu en de periode waarin de sgp zichzelf moest 
uitvinden, is dat de mannen van het eerste uur zowel letterlijk als figuurlijk naza-
ten hebben gekregen die verder zijn gegaan in het vertegenwoordigen, besturen en 
doordenken. Dat heeft geleid tot een labyrint aan opvattingen en uiteenzettingen 
over het ideologisch en pragmatisch eigene van de sgp. Uit de opeenstapeling van 
studies viel dan ook een interessante opsomming van tegenstrijdigheden en koers-
wijzigingen in de afgelopen honderd jaar af te leiden.67

Minstens zo interessant lijkt een analyse van de manieren waarop partijideolo-
gen en -geschiedschrijvers hebben geprobeerd de op leeftijd gekomen sgp in een 
langere, al dan niet Nederlandse traditie te plaatsen. Zo’n overzicht zou kunnen be-
ginnen bij het proefschrift van politicoloog Chris Janse uit 1985, waarin hij de sgp 
als de hoogste overkoepelende organisatie van de ‘bevindelijk gereformeerden’ be-
handelde.68 Die bevindelijken zag hij als geestelijke nazaten van de Reformatie en 
de Nadere Reformatie in de zestiende en zeventiende eeuw. In wezen was het ge-
dachtegoed onveranderd, alleen de vormen hadden zich aangepast aan de omstan-
digheden.69 In 1992 kwam Jan Zwemer met een historisch proefschrift over dezelf-
de groepering, toegespitst op de sgp.70 Er zouden ook lijnen te trekken zijn naar 
de proefschriften van Henk Post en Ewart Bosma, evenals naar de studies van het 
sinds 2013 actieve Biblebelt Netwerk, al gaan die meer uit van de hypothese dat 
de moderne ‘refozuil’ zich kenmerkt door een even moderne herinneringscultuur 
rond een historisch ideaalbeeld.71

65  P. Zandt/C.N. van Dis, Uiteenzetting van de artikelen van het Beginselprogram der Staatkundig Gerefor-
meerde Partij, deel ii (Utrecht, 1965). Vergelijk Toelichting op het Program van Beginselen van de Staatkundig 
Gereformeerde Partij (’s-Gravenhage, 1996, gewijzigde herdruk 2003).
66  Kluveld, Gewetensvrijheid in het geding.
67  Zie het heldere overzicht van Jan Schippers, ‘De sgp: een karakteristieke eik in een Hollands weidelandschap. 
Protestants, conservatief en stabiel’, in: Friso Wielenga, Carla van Baalen en Markus Wilp (red.), Een versplinterd 
landschap. Bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Nederlandse politieke partijen (Amsterdam, 2017), 167-
195 en 287-292.
68  C.S.L. Janse, Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevin-
delijk gereformeerden (Houten, 1985). Zie zijn heroverweging na dertig jaar: idem, De refozuil onder vuur (Apel-
doorn, 2015).
69  Een kritiek hierop in Fred van Lieburg, ‘Toe-eigening van de bevindelijke traditie. Refogeschiedenis in his-
toriografisch perspectief’, in: idem (red.), Refogeschiedenis in perspectief. Opstellen over de bevindelijke traditie 
(Heerenveen, 2007), 7-30. 
70  Zwemer, In conflict met de cultuur. Aanvullende artikelen in J. Zwemer, Het gevaar van het hellend vlak. De 
Gereformeerde Gemeenten en de sgp in historisch perspektief (Kampen, 1994).
71  Fred van Lieburg, ‘Oude waarheid en historische wetenschap. Van kleine kerkgeschiedenis tot cultuurge-
schiedenis van de bevindelijk gereformeerden’, in: Kees van den Brink en Koos-jan de Jager (red.), Kennis en Vor-
ming. Liber Discipulorum, aangeboden aan dr. E.G. Bosma bij zijn promotie (Utrecht, 2015), 25-33; John Exal-



Fred van Lieburg 43

In 1990 promoveerde Wim Fieret op een studie over de oudere geschiedenis van 
de sgp. Hij lanceerde daarbij het begrip ‘bibliocratisch ideaal’, dat moest dienen als 
beter bruikbaar alternatief voor de aanduiding van een ‘theocratisch ideaal’.72 ‘Bi-
blio’ verwijst dan naar de Bijbel, hoewel er letterlijk elk boek mee bedoeld kan zijn. 
Fieret gebruikte daarnaast de term ‘herstelconservatisme’. Hij ontleende die aan de 
historicus Hermann von der Dunk, die dit begrip had toegepast op zowel Groen 
van Prinsterer als Kuyper. Paste Kersten dan ook in dit rijtje? De notie van het her-
stelconservatisme komt dichter bij het heimweecalvinisme van de sgp dan de claim 
van bibliocratie, maar miskent het verschil tussen de pogingen van zowel Groen 
als Kuyper om het confessioneel gedachtegoed te vertalen naar de eigen tijd ener-
zijds en de afwijzende houding van Kersten jegens de moderniteit anderzijds. Voor 
Kersten bleef er weinig anders over dan een utopie. Historicus Ton van der Schans 
bracht Kuyper en Kersten juist liever onder één noemer als ‘ijveraars voor de her-
kerstening van onze samenleving’.73

In het licht van een vermeende continuïteit met de tijd van de Nederlandse Repu-
bliek mag de dissertatie van Roelof Bisschop uit 1993 niet over het hoofd worden 
gezien. Hij onderzocht de bij veel zeventiende- en achttiende-eeuwse ‘oude schrij-
vers’ voorkomende vergelijking tussen Nederland en Israël die in de sgp wel als 
‘theocratisch concept’ werd uitgelegd. Bisschop liet zien dat de vergelijking meer 
op de kerk dan op de staat sloeg en relativeerde daarmee de legitimatie van het over-
heidsideaal in een voorbije politiek-religieuze orde.74 Het tegendeel werd in 1999 
gesuggereerd door de filosofiepromovendus Klaas van der Zwaag. Hij verzamelde 
talloze citaten uit de zestiende en zeventiende, respectievelijk negentiende en twin-
tigste eeuw inzake artikel 36 van de ngb, om zo een receptiegeschiedenis van een 
door hemzelf als ‘theocratisch’ bestempeld ideaal te bieden.75 Het historisch onder-
scheid tussen de vroegmoderne confessionele staat en de moderne natiestaat kwam 
daarbij niet uit de verf.76

Eind 1990 verwierf de Leidse rechtenstudent Kees van der Staaij de meestertitel 
met een studie over ‘de staatkundige denkbeelden van Willem Bilderdijk, een con-
tra-revolutionair theocraat’. Daarop voortbordurend, betoogde hij dat de ideeën 
van deze ‘vader’ en ook van latere vertegenwoordigers van het Réveil, als ‘contra-
revolutionaire idealen welke ook wezenlijk tot het sgp-geluid behoren’, niet over-

to, ‘Van zwartekousenkerken naar biblebelt. De opmars van de bevindelijk gereformeerden in de historiografie’, 
in: Paul H.A.M. Abels e.a. (red.), Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd (Zoetermeer, 
2014), 97-116. In de reeks Biblebelt Studies is een bundel over sgp en populisme in voorbereiding onder redactie 
van Koos-jan de Jager.
72  Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 21, 30 en 68. Het begrip vigeerde indertijd ook in het Nadere 
Reformatie-onderzoek: L.F. Groenendijk, ‘Kerk, school en gezin in dienst van het bibliocratische ideaal bij de 
gereformeerden tijdens de 17e eeuw’, in: Pedagogisch Tijdschrift, 14 (1989), 257-268.
73  A.A. van der Schans, Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving (Leiden, 1992).
74  Roelof Bisschop, Sions vorst en volk. Het tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde 
kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 (Veenendaal, 1993).
75  Klaas van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
spanning tussen overheid en religie: een systematisch-historische interpretatie van een ‘omstreden’ geloofsartikel 
(Heerenveen, 1999).
76  Zie de recensie van Joris van Eijnatten in: Radix, 26 (2000), 281-283.
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schaduwd mochten worden door de antirevolutionaire, kuyperiaanse richting in 
de partij.77 De nuance verried een behendigheid die Van der Staaij als politiek leider 
nog van pas zou komen. Intussen was zijn toeëigening van het Réveil wel de zo-
veelste essentialisering van het sgp-ideaal met een beroep op een historische tra-
ditie. Per saldo zou de sgp de eigentijdse verschijningsvorm zijn – behalve van de 
Bijbelse geschiedenis – van de protestantse Reformatie, de calvinistische Nadere 
Reformatie, het contra-revolutionaire Réveil en de anti-revolutioniare beweging in 
een anti-neocalvinistische, oud-gereformeerde versie. Wezenlijk hetzelfde geble-
ven of juist ingrijpend veranderd – de sgp kan vanuit al die invalshoeken een master 
narrative construeren en daarmee uiteindelijk geen exclusief ‘groot verhaal’ over-
houden.

Knotwilg of wonderboom?

Is het een wonder dat de sgp nog bestaat? In het bijbels geïnspireerde ervarings-
beeld van staatkundig gereformeerden zelf is dat zeker het geval. Niet voor niets 
heette het officiële gedenkboek bij het 75-jarig bestaan Van Goedertierenheid en 
Trouw met hoofdletters. De titel van het nieuwe jubileumboek steekt daar schril 

77  C.G. van der Staaij, ‘De Staatkundig Gereformeerde Partij: anti- of contrarevolutionair?’, in: Zicht, 19 (1993), 
nr. 3, 25-33.

Herinneringsmok bij het 
eeuwfeest van ‘Trouw aan 
ons beginsel’ in Krabbendij-
ke, de oudste kiesvereniging 
binnen de sgp.
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bij af: Politiek bij een geopende Bijbel. 100 jaar sgp.78 Maar ook daarin zal vast ver-
wondering klinken dat God, ondanks de zonden en gebreken waar ook de annalen 
van deze principiële en rechtzinnige partij vol van staan, nog geen einde aan de par-
tij heeft gemaakt. De politiek gaat eveneens haar gewone gang. Daarin zit ook voor 
ongelovigen iets wonderlijks, dat zo’n groep die tegen de culturele en maatschap-
pelijke stroom in roeit, zich tot op het Binnenhof weet te handhaven. Werelds ge-
dacht is dat alleen te danken aan de ruimhartigheid van het politiek bestel, waarin 
door de evenredige vertegenwoordiging en een lage kiesdrempel een paar zetels 
toekomen aan deze kleine partij. Velen vinden dat in een land van coalities en min-
derheden ook niet verkeerd.

De stabiliteit van de partij is een bekend gegeven dat zowel door buiten- als bin-
nenstaanders wordt gekoesterd. Ze is een ijkpunt in peilingen en een symbool van 
de traditionele identiteit van Nederland. NRC Handelblad sprak in 1988 van ‘een 
knoestige eik in het politieke landschap’.79 De sgp zelf overwoog ooit ‘een eenzame 
knotwilg in de polder’ als haar beeldmerk te kiezen.80 De stabiliteit lijkt een kwestie 
van standvastigheid in opvattingen: Gods Woord verandert niet. Ook de lange zit-
tingsduur van politici en bestuurders hangt hiermee samen. Een overheidsambt be-
rust op een roeping, die je niet zomaar verzaakt voor een beter betaalde baan. Toch 
vraagt de twee procent die de sgp sinds jaar en dag scoort bij de landelijke en zelfs 
provinciale verkiezingen om meer adequate verklaringen dan de kwalitatieve en 
kwantitatieve onverstoorbaarheid van een religieuze groepering. Daarvoor is niet 
alleen de omvang van het kiezerskorps, maar ook de ideologische diversiteit van 
de Nederlandse samenleving te zeer onderhevig aan talloze dynamische factoren.

Het is waar dat de stem- en later opkomstplicht tussen 1918 en 1970 voor redelijk 
representatieve verkiezingsuitslagen zorgde. Sindsdien zijn de uitslagen geflatteerd 
door de wisselende opkomst van kiesgerechtigden, al onderscheidt de sgp-achter-
ban zich traditioneel door een trouwe opkomst (zie de bijdrage van Ron de Jong in 
deze bundel). Verder is er een zekere genealogische continuïteit, die kenmerkend is 
voor gesloten (zuil)gemeenschappen. De keuze voor de sgp kan door opvoeding, 
onderwijs, gewoontevorming of lokale dominantie gemakkelijk drie of meer ge-
neraties voortleven. Wie sgp-gedenkboeken doorbladert, herkent al gauw families 
die nog steeds actieve partijleden leveren.81 Tegelijkertijd is in het algemeen de de-
mografische ontwikkeling in het geding. De sgp-achterban kent een relatief hoog 
geboorteniveau. Als de partijomvang dan stabiel blijft, dan moeten in de loop der 
jaren ook tal van sgp’ers hun kring de rug hebben toegekeerd. Hoe dan ook – alleen 
een scala van ideële, sociale en culturele factoren zal in een historisch perspectief 

78  W. Fieret, Politiek bij een geopende Bijbel. 100 jaar sgp (Houten, 2018).
79  NRC Handelsblad, 22 april 1988. Vergelijk de titel van het artikel van Schippers, vermeld in noot 70.
80  De Volkskrant, 9 februari 2008.
81  Helaas verscheen er in bevindelijk gereformeerde kring nooit een tegenhanger van D.Th. Kuiper, De voor-
mannen. Een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de Ge-
reformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930 (Kampen, 1972), noch bundels naar het voorbeeld van 
T.N. Schelhaas, De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht (Kampen, 1984) en P. van Beek, D.Th. Kuiper en 
J.C. Okkema (red.), De dolerenden van 1886 en hun nageslacht (Kampen, 1990).
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kunnen verklaren waarom de sgp min of meer toevallig op twee à drie zetels blijft 
hangen in de Tweede Kamer.

In dit artikel is ook de ideologische continuïteit van de sgp gerelativeerd. Het 
bleek lastig om haar doopceel te lichten, omdat er nog weinig onderzoek naar lo-
kale oprichters en aanhangers is gedaan. In elk geval is de geschiedenis van de sgp 
geen verhaal van een ideaal met een groep en daar weer de organisatie van. Zeker, in 
haar propaganda appelleerde de partij vanaf het begin aan een potentieel van pro-
testantse kiezers die bijeen gebracht moesten worden. Maar die groep kreeg juist 
haar identiteit en profiel door de beantwoording van die oproepen, door in stem-
hokjes namen aan te kruisen, handtekeningen onder petities te zetten, lid te worden 
van partij en abonnee op blaadjes, naar vergaderingen en toogdagen te gaan, er in 
gezin, kerk en school over te discussiëren. Die sociale overdracht van waarden en 
kennismaking met geestverwanten én andersdenkenden bracht min of meer onge-
merkte mentaliteits- en meningsveranderingen met zich mee. Sociologen spreken 
wel over ‘stille (r)evolutie’ en een historicus knipoogt daar wel eens naar.82

Is het beeld van de eik of knotwilg dan nog houdbaar? De polder (de Nederland-
se samenleving met haar pluriforme karakter) is de context waarin de boom (soms 
ouder ogend dan die in werkelijkheid is) een onvervreemdbare plek heeft. Maar de 
boom is een levend organisme, die zich vanuit onzichtbare wortels ontwikkelt in 
een bepaalde biotoop waarin mensen ingrijpen. Sommigen willen de boom in zijn 
omgeving tot zijn recht laten komen, anderen zouden hem liever omhakken. Maar 
de Bijbel spreekt ook van een wonderboom die in de vroege morgen opschoot en 
’s avonds al weer ten onderging. Dat was een lesje voor de profeet Jona, die het oor-
deel over Ninevé moest aanzeggen maar Gods barmhartigheid over de berouwvol-
le inwoners moest accepteren. Nederland is nog niet bekeerd, maar ook nog niet 
weggevaagd, dus voor profetisme blijft er alle ruimte. De bekering zal voorlopig 
wel uitblijven, maar God kan elke profeet gebruiken om de vrede in de stad te ver-
kondigen. De sgp is maar een wonderboom in de geschiedenis. Als duizend jaar 
voor God als één dag zijn, zal die boom nog wel een tijdje in het Nederlandse land-
schap staan.

82  Gerard Dekker, De stille revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950 
en 1990 (Kampen, 1992); Teus van de Lagemaat, De stille evolutie. Individualisering in de Gereformeerde Bond 
(Barneveld, 2013); Fred van Lieburg, ‘De stille refolutie. Mentaliteitsverandering bij de staatkundig gereformeer-
den in Nederland’, in: Religie & Samenleving, 9 (2014), 44-61.
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De Staatkundig Gereformeerde Partij, die in 2018 honderd jaar bestaat, is de oudste partij 
van Nederland. Deze orthodox-protestantse partij is ook een opvallende partij. Lange tijd 
wilden haar Kamerleden niet op tv optreden en tot 2006 konden vrouwen geen lid worden. 
De SGP is bovendien theocratisch: ze wil een regering op ‘de grondslag van de in de Heilige 
Schrift geopenbaarde ordening Gods’. Past zo’n religieuze partij wel in de Nederlandse de-
mocratie? 

Ook al is de SGP een markante partij, ze kreeg nooit veel aandacht totdat de partij
nodig was als steun aan minderheidskabinetten van Mark Rutte. In dit boek laten kenners 
van de SGP zien wat voor partij zij was en is. Ze beschrijven de veranderingen en de con-
stanten en laten zien hoe binnen de partij wordt omgegaan met tegenstellingen. Het biedt 
een interessant beeld van deze oude, opvallende maar tamelijk onbekende partij.

redactie  Hans Vollaard | Gerrit Voerman
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