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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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4  Van theocratie naar godsdienst-
vrijheid

 De sgp over religie en politiek
Klaas van der Zwaag

De sgp is vanaf het begin een theocratische partij geweest, dat wil zeggen: de verte-
genwoordigers beleden Gods bestuur over alle dingen (de letterlijke betekenis van 
het Griekse woord theo-cratie), ook ten aanzien van overheid en politiek. Maar 
hoe functioneert dat in een tijd waarin vrijheid van godsdienst een grondrecht is? 
De aanpassing van de partij aan de moderne samenleving is een langdurig en moei-
zaam proces geweest waarbij de spanningen nog niet opgelost zijn, ook niet in ei-
gen kring.

In dit artikel willen we nagaan hoe de sgp nagedacht heeft over de verhouding 
tussen religie en politiek.1 Daarbij worden in deze bijdrage drie tijdvakken onder-
scheiden. In de eerste plaats is er de oprichtingsfase onder leiding van dominee Ger-
rit Hendrik Kersten (1918-1946), gevolgd door dominee Pieter Zandt (1946-1961). 
Kersten stond een actief ingrijpen van de overheid inzake religieuze zaken voor en 
stelde dat de overheid rechtstreeks gebonden is aan de richtlijnen van de Bijbel. In 
de tweede periode, onder leiding van de hervormde predikant Hette Abma, die van 
1961 tot 1985 partijvoorzitter was en van 1971 tot 1981 voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie, kreeg een meer praktische invulling van christelijke politiek gestalte. 
Er kwam meer ruimte voor tolerantie van niet-christelijke opvattingen in de samen-
leving, zonder dat de sgp afbreuk wilde doen aan de door haar gehuldigde theocra-
tische beginselen. In de derde periode, die van de partijleiders Bas van der Vlies 
(1981-2010) en Kees van der Staaij (sinds 1998 in de Tweede Kamer en vanaf 2010 
partijleider), participeert de sgp volop in de democratie en is de partij terughouden-
der geworden om al te stellige religieuze uitspraken te doen in de politiek. Er is een 
sterker wordende tendens naar volledige aanvaarding van de godsdienstvrijheid, al 
heeft de (kleine) behoudende rechtervleugel binnen de partij daar nog steeds moei-
te mee. In deze bijdrage zal de meeste aandacht uitgaan naar deze laatste periode. 

De sgp bevindt zich kerkelijk gezien aan de rechterflank binnen de protestantse 
wereld. De leden en kiezers van de partij komen vooral uit de zogeheten bevindelij-
ke of orthodoxe kerken, zoals de Protestantse Kerk in Nederland (pkn; met name 

1 Met dank aan het kritisch commentaar van Jan Schippers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor 
de sgp. Deze bijdrage is voor een belangrijk deel gebaseerd op mijn proefschrift: K. van der Zwaag, Onverkort of 
gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een sys-
tematisch-historische interpretatie van een ‘omstreden’ geloofsartikel (Heerenveen, 1999), 387 en verder, 513 en 
verder.
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de stroming van de Gereformeerde Bond), de Hersteld Hervormde Kerk, de Chris-
telijke Gereformeerde Kerken en de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Neder-
land). Dat geldt nog steeds voor de huidige sgp.2 

De bevindelijk gereformeerden onderscheidden zich vanouds van de gerefor-
meerden onder leiding van Abraham Kuyper (1837-1920). Deze laatste had met 
zijn Anti-Revolutionaire Partij (arp) kerk en staat veel meer van elkaar gescheiden 
en de vrijheid van godsdienst als een positief gegeven gewaardeerd. De sgp werd 
daarmee een concurrent van de arp. Mede op grond van een stringent bijbelse visie 
op de politiek stond de sgp aanmerkelijk kritischer ten opzichte van de vrijheid van 
godsdienst, democratie en tolerantie. We willen in dit artikel betogen dat de sgp 
hierin ruimer is gaan denken, maar dat zij gelijkheid van godsdiensten uiteindelijk 
blijft afwijzen op grond van de exclusiviteit van het christelijk geloof.

De overheid

Wij geloven dat onze goedertieren God, wegens de verdorvenheid van het menselijk ge-
slacht, koningen, vorsten en overheden ingesteld heeft. Hij wil namelijk dat de wereld ge-
regeerd wordt door wetten en staatsregelingen, opdat de ongebondenheid van de mensen 
bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Hiertoe heeft Hij de overheid 
het zwaard in handen gegeven tot bestraffing van de boze (Romeinen 13:4) en bescherming 
van de goede mensen.

En hun taak is niet alleen acht te geven op de openbare orde en daarover te waken, maar 
ook de hand te houden aan de heilige kerkdienst.3 Ze moet alle afgoderij en valse godsdienst 
weren en uitroeien, het rijk van de antichrist vernietigen, het koninkrijk van Jezus Christus 
bevorderen en het Woord van het evangelie overal doen prediken, zoals dat God door ieder 
geëerd en gediend wordt, zoals Hij in zijn Woord gebiedt. 

Voorts is ieder, van welke hoedanigheid, rang of stand hij moge zijn, verplicht zich aan 
de overheden te onderwerpen, belastingen te betalen, hun eer en eerbied te bewijzen, en 
hun gehoorzaam te zijn in alle dingen, die niet in strijd zijn met Gods Woord. Ieder moet 
voor hen bidden opdat de Here hen wil besturen in al hun wegen en opdat wij een stil en ge-
rust leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid (1 Timoteüs 2:2).

Hierom wijzen wij de wederdopers en andere oproerige mensen af, en in het algemeen 
allen die overheden en magistraten verwerpen en de rechtsorde omver willen werpen door 
het invoeren van gemeenschap van goederen en die de goede zeden, die God onder de men-
sen heeft ingesteld, verstoren.’

Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561).4 

2  Toch is de achterban in de laatste jaren verbreed; de toename van het stemmental (33.000 stemmen in 2012 en 
22.000 in 2017) is mogelijk terug te voeren op (grotere) steun van evangelischen en rooms-katholieken. Zij voelen 
zich wellicht aangetrokken tot de sgp vanwege diens uitgesproken en behoudende positie ten aanzien van me-
disch-ethische kwesties, zoals abortus en euthanasie.
3  De uitdrukking ‘heilige kerkdienst’ is een vertaling van het Latijnse sacrum ministerium. Hiermee doelt deze 
belijdenis op veel meer dan alleen de eredienst. Het betreft namelijk ook de dienst van de kerk aan het geheel van 
de samenleving, zoals de zorg voor armen, zieken en onderwijs. Het voorzetsel ‘heilig’ bakent deze kerkdienst af 
ten opzichte van de ‘algemene’ taken van de burgerlijke overheid.
4  Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland; ingeleid door dr. Klaas Zwanepol (Zoeter-
meer/Heerenveen, 2004), 190. 
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Eerste periode (1918-1961)

De sgp is een politieke partij die artikel 36 van de in 1561 opgestelde Nederland-
se Geloofsbelijdenis (ngb) in zijn onverkorte vorm in haar grondslag opgenomen 
heeft (zie kader). Dit artikel verwoordt de klassiek-gereformeerde visie op de over-
heid. ‘Onverkort’ wil zeggen met handhaving van de ‘21 woorden’ die het bevorde-
ren van de ware godsdienst en het weren en uitroeien van de valse godsdienst ver-
woorden. Het ambt van de overheid is niet alleen acht te geven en te waken over ‘de 
politie’ [= de openbare orde], maar ‘ook de hand te houden aan den heiligen ker-
kendienst; om [en hier volgen de 21 woorden] te weren en uit te roeien alle afgo-
derij en valse godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen, en het 
Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des Evangelies overal 
te doen prediken.’ De cursieve woorden werden door de synode van de Gerefor-
meerde Kerken in 1905 geschrapt omdat ze in strijd zouden zijn met de eigen aard 
van de overheid, de scheiding tussen kerk en staat, en de overtuiging dat de Bijbel 
dwang in zaken van godsdienst verwerpt. In de Nederlandse Hervormde Kerk is 
dit niet gebeurd, omdat men daar veel meer vasthield aan de eenheid van kerk en 
staat.

In staatkundig opzicht vertoonde de sgp overeenkomsten met de neocalvinisti-
sche arp en de ethisch-hervormde Christelijk-Historische Unie (chu), vooral met 
betrekking tot de goddelijke oorsprong van het gezag. Maar op het punt van de 
binding van de overheid aan beide hoofdonderdelen van Gods wet (de dienst aan 
God en de naaste), de nauwe band tussen kerk en staat en de interpretatie van de 
vrijheid van godsdienst, gingen de wegen tussen deze christelijke politieke partijen 
uit elkaar.

De expliciete vermelding van artikel 36 ontbrak merkwaardig genoeg in het be-
gin van de sgp. Pas op de algemene vergadering van de partij in 1923 kwam het ge-
loofsartikel voor het eerst expliciet aan de orde. Partijvoorzitter Kersten keerde 
zich in zijn partijrede tegen de neutrale en in godsdienstig opzicht kleurloze over-
heid. Hij vond dat de sgp zich over artikel 36 diende uit te spreken. Toch was er een 
verlegenheid om het artikel historisch en systematisch te duiden, laat staan uit te 
werken naar de politieke praktijk. Het hoofdbestuur deelde op de algemene verga-
dering van 1925 mee dat het samenstellen van een officieel rapport ‘zeer brede stu-
die’ vereiste. Het meende echter wel al bij voorbaat te moeten adviseren het oude 
artikel te handhaven. Het program van de sgp was volgens het hoofdbestuur ge-
baseerd op het ‘onverkorte’ artikel 36, en daarom tegengesteld aan dat van de arp. 

Pas in 1958 werd aan artikel 1 van het Program van beginselen toegevoegd de zin-
snede ‘en staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis’. Naar het ontbreken van deze zinsnede in de begin-
tijd blijft het gissen. Het eerste beginselprogram van de sgp in 1918 was vrij snel op-
gesteld en diende tegelijk ook als verkiezingsprogramma. In discussies met arp’ers 
was men ten aanzien van de verhouding overheid en godsdienst snel op dit punt van 
verschil gestuit en het vervolgens als identity marker gaan zien. Men kan ook ver-
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moeden dat de theoretische doordenking en de praktische uitwerking ervan meer 
tijd vergde dan zich eerst liet aanzien. We kunnen wel vaststellen dat dit geloofs-
artikel vanaf het ontstaan van de sgp een belangrijke rol speelde. De sgp wilde de 
klassiek-gereformeerde overheidsnoties naar voren brengen die door de arp en de 
chu onderbelicht zouden zijn en die vond men terug in het ‘onverkorte’ artikel 36.

Grondslag

De grondslag van de sgp is in de honderd jaar van haar bestaan eigenlijk nauwelijks 
veranderd. De Bijbel als het gezaghebbende Woord van God blijft richtsnoer voor 
de politiek. Dit staat duidelijk verwoord in artikel 1 van het Program van beginse-
len. De sgp, aldus een zinsnede in 1918, ‘staat voor de regeering van het volk geheel 
op den grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods’. Dat 
geldt ook nu nog. In dat opzicht is de sgp qua theologische grondslag door de de-
cennia heen niet veranderd. 

Artikel 2 van het eerste beginselprogram geeft het doel van de sgp aan, namelijk 
de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot ‘meerdere erkenning’ te 
brengen. Daarbij is het streven niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, 
als wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen. De sgp wil zich vooral 
als een beginselpartij profileren, niet als een belangen- of machtspartij.

De rol van de overheid komt expliciet aan de orde in de artikelen 3, 4 en 5 van 
het beginselprogram. Artikel 3 stelt dat de overheid bij de gratie Gods regeert en 
haar gezag niet kan ontlenen aan het volk, wat een duidelijke afwijzing impliceert 
van de zogeheten volkssoevereiniteit. Artikel 4 zet uiteen dat de overheid ook in 
haar ambt naar Gods wet geoordeeld zal worden en daarom voor de naleving van 
deze wet zorg dient te dragen. Concreet is deze gedachte in dit artikel uitgewerkt 
met betrekking tot het vloeken, de zondagsrust, de eed, misbruik van alcoholische 
drank, de openbare zedelijkheid en de staatsloterij. Het artikel wil in alle samen-
komsten het verbreiden van beginselen verbieden die de eer van God en het gezag 
van de overheid ‘aanranden’.

In artikel 5 komt de theocratische gedachte naar voren. Uit wetgeving en bestuur 
moet de overheid weren wat de prediking van het Evangelie belemmert of krenkt. 
Zij dient ‘de kerk van Christus’ (die overigens niet nader geconcretiseerd wordt) 
te beschermen en naar ‘eigen rechten’ te behandelen. Uit de artikelen 4 en 5 blijkt 
dat de overheid een taak heeft om de boodschap van de Bijbel – samengevat met de 
woorden van (Gods) wet en Evangelie – ook bekend te maken in de samenleving.

Wordt in de eerste vijf artikelen de nadruk gelegd op de belangrijke en actieve 
taak van de overheid ten aanzien van godsdienstige opvattingen in het publieke do-
mein, de andere artikelen van het beginselprogram benadrukken vooral de terug-
houdende rol van de overheid ten aanzien van het sociaaleconomische leven. Dat 
blijkt bijvoorbeeld bij de armenzorg (die meer tot de taak van de kerk behoort), 
de invoering van de verplichte vaccinatie (die de vrijheid van geweten zou aantas-
ten), de ‘onwettige dwang’ van de sociale wetten en het economische toezicht van 
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de staat, dat het particulier initiatief belemmert. Ook mag de overheid pas een ac-
tief beleid voeren op het terrein van het onderwijs als de ouders het laten afweten.

Over het geheel genomen toonde het beginselprogram van de sgp ten tijde van 
haar oprichting overeenkomst met dat van de arp, vooral wat betreft de goddelijke 
oorsprong van het gezag en de keuze voor de staatsvorm (een zogeheten ‘getem-
perde monarchie’, een democratisch ingevulde visie op het koningschap). De ver-
schillen spitsen zich toe op de rol van de overheid op het gebied van de godsdienst. 
De arp stelde – in de lijn van Kuyper – dat de overheid zich dient te onthouden 
van rechtstreekse bemoeiing met de godsdienstige ontwikkeling van de natie. De 
sgp bindt daarentegen de overheid nadrukkelijk aan Gods Woord, in onderscheid 
met Kuyper, die deze verbinding indirect legt, namelijk via het geweten van de be-
windspersonen en parlementariërs. Of men deze binding binnen de partij nu theo-
cratisch of bibliocratisch wil noemen,5 in beide gevallen is er voor de overheid een 
duidelijke taak weggelegd voor het bevorderen en naleven van Gods geboden in het 
publieke domein van de samenleving. 

De godsdienstige taak van de overheid in het sgp-program blijft in algemene be-
woordingen geformuleerd en wordt weinig expliciet uitgewerkt. Ondanks het on-
duidelijke begin inzake de bezinning op artikel 36 wilde de sgp zich vooral op dit 
punt profileren. De partij benadrukte dat zij sinds haar oprichting dit artikel in 
zijn ‘onverminkte’ vorm onderschreef, zoals met name dominee Zandt dit placht 
te zeggen.6 De sgp zag zichzelf als een partij die zich tegen zaken keerde die door 
de antirevolutionairen en christelijk-historischen in toenemende mate werden toe-
gelaten, zoals propaganda voor het ongeloof, godslastering, het gezantschap bij de 
paus en de openbare processie van rooms-katholieken. In de sgp-optiek waren an-
tirevolutionairen en christelijk-historischen ‘afgeweken’ partijen, waarbij de arp 
steeds als eerste genoemd werd en daarna de chu. Het onverminkte artikel 36 zou 
ook de basis voor één grote protestants-christelijke partij moeten vormen, een par-
tij gestoeld op de gedachte dat de overheid zich in het besturen van land, gewest en 
gemeente onvoorwaardelijk behoorde te richten naar Gods Woord.7 

Kerk en staat

De sgp legde vanuit haar verbondenheid met artikel 36 de nadruk op de samen-
werking tussen kerk en staat ten behoeve van een theocratisch in te richten sa-
menleving. Volgens Kersten was de eis van artikel 36 ook na het schrappen van de 
21 woorden door de gereformeerde synode in stand gebleven. Dat betekende con-

5 W. Fieret kiest voor de term bibliocratie (zie de ondertitel van zijn proefschrift De Staatkundig Gereformeer-
de Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal (Houten, 1990)) in plaats van het woord theocratie. Zie voor de 
discussie over de term bibliocratie dan wel theocratie: L.M.P. Scholten, ‘Om een staat met de Bijbel’, in: W.Chr. 
Hovius e.a., Van Goedertierenheid en Trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1993 (Den Haag, 
1993), 81-102; 84. 
6 P. Zandt (bijgewerkt door C.N. van Dis), Uiteenzetting van de artikelen van het Beginselprogram der Staat-
kundig Gereformeerde Partij, deel ii (’s-Gravenhage, 1965), 27.
7 De Banier, 22 maart 1962.
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creet dat de overheid de ‘aloude’ Gereformeerde Kerk diende te beschermen. Ker-
sten sprak zich er echter nooit duidelijk over uit welke kerk of kerkelijke denomi-
naties die zouden moeten zijn in de samenleving van de twintigste eeuw. 

De roeping van de overheid op politiek én kerkelijk terrein betekende niet dat de 
vrijheid van de kerk mocht worden beknot. Inmenging van de overheid in kerkelij-
ke aangelegenheden was volgens Kersten ongeoorloofd. Juist op grond van artikel 
36 hadden de leiders van de Reformatie, zoals de Frans-Zwitserse predikant Johan-
nes Calvijn, een dergelijke inmenging zelfs bestreden. De sgp wenste de overheid 
geen rechten in, maar wel plichten omtrent de kerk toe te kennen. In weerwil van 
de gewenste samenwerking tussen staat en kerk, bleef de kerk wel onafhankelijk 
van de overheid. Omgekeerd mocht de kerk niet iets aan de overheid opleggen. Ar-
tikel 36 gaf geen bevel van de kerk aan de overheid, maar was een belijdenisdocu-
ment, waarin de kerk de roeping van de overheid overeenkomstig Gods Woord had 
vastgelegd.8

De sgp stond dus een visie voor die kerk en staat qua aard en bevoegdheid duide-
lijk van elkaar onderscheidde. Het ging om een institutionele scheiding, die onder-
linge samenwerking niet uitsloot. Scheiden hield dus niet in dat kerk en staat geen 
boodschap meer aan elkaar hadden. Theocraten kennen een adviserende en voor-
lichtende rol toe aan de kerk ten opzichte van overheid en samenleving; de overheid 
heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid. Bij de sgp is theocratie dus geen vorm 
van ‘priesterheerschappij’. 

Niet alleen keerde Kersten zich principieel tegen een absolute scheiding van kerk 
en staat, ook voerde hij daarvoor historische redenen aan. Kerk en overheid waren 
in het verleden niet van elkaar los te maken, vooral niet in wat hij noemde het ‘his-
torisch calvinistisch Nederland’. Hier was niet de kerk in de staat gesticht, maar 
had de staat veeleer zich opgetrokken aan de kerk. Kersten was een overtuigd aan-
hanger van de gedachte van Nederland als ‘Israel van het westen’, bevoorrecht door 
God met de Gereformeerde en later Hervormde Kerk en een godvruchtig vorsten-
huis, het zogeheten ‘drievoudig snoer’: God, Nederland en Oranje. Hij noemde het 
Nederlandse volk een ‘bondsvolk’, in die zin dat God een verbond met Nederland 
had gesloten.9 

8 De Banier, 18 januari 1932.
9 Een en ander betekende een felle afwijzing van de Rooms-Katholieke Kerk. Als een rode draad door het le-
venswerk van Kersten liep de waarschuwing voor het gevaar van Rome, ‘onze vijand van de dagen onzer lands-
geboorte’. Nederland was immers volgens hem ontstaan in de strijd tegen Rome en had zijn vrijheid bevochten 
op de brandstapels. In de loop van de jaren dertig van de twintigste eeuw beschouwde Kersten Rome zelfs als een 
groter gevaar dan het nationaal-socialisme. Hij zag in de wetgeving steeds meer de opmars van het rooms-katho-
licisme. In zijn partijrede Als een eenig man! (1939) noemde Kersten Rome voor elke staat het grootste gevaar 
voor het zelfstandig voortbestaan. Voor Kersten stond Rome op het punt de wereldmacht te grijpen. E.G. Bosma 
merkt in zijn proefschrift over de bevindelijk gereformeerden en het nationaal-socialisme op dat Kersten in bijna 
alle partijredes van de jaren twintig en dertig zin pijlen richtte op Rome, de overige confessionele partijen, de so-
ciaaldemocratie en het communisme. Voor het fascisme in Italië en nationaal-socialisme in Duitsland was er tot 
1934 geen aandacht. Rome zou volgens vele bevindelijke gereformeerden erop uit zijn om Nederland onder het 
morele juk van de paus te brengen. Zie idem, Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het 
nationaalsocialisme 1920-1950 (Apeldoorn, 2015), 31 en 585.
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Vrijheid van geweten en van godsdienst

Staat theocratie niet op gespannen voet met de vrijheid van geweten en van gods-
dienst die in de twintigste eeuw steeds meer ingang vonden? We moeten vaststellen 
dat de sgp die laatste vrijheid niet royaal kon accepteren, integendeel zelfs: de partij 
wilde van overheidswege elke vorm van losbandigheid verbieden die geen rekening 
hield met Gods wet in het publieke leven. Het moderne vrijheidsbegrip verschilt 
van het traditionele of christelijke vrijheidsbegrip dat de sgp voorstaat. Vrijheid is 
volgens de partij niet onbepaaldheid of grenzenloosheid. Voor haar functioneert 
vrijheid in gebondenheid aan de wet van God. Het gereformeerde voorgeslacht 
streed tegen Spanje weliswaar voor de vrijheid van geweten, en dan vooral opgevat 
als de vrijheid om God naar Zijn Woord te dienen, maar niet om in het publieke le-
ven te leren of te propageren wat strijdig was met Gods eer en waarheid.

Toch heeft de sgp – met name in het verzet tegen de sociale verzekeringswet-
ten – zich herhaaldelijk beroepen op de vrijheid van geweten, een vrijheid die door 
staatsdwang in gevaar werd gebracht. De vrijheid van geweten had Nederland be-
vochten in de strijd tegen Spanje en Rome. Het waren de beginselen van de Her-
vorming die het land tot vrijheid en zelfstandig bestaan hadden gebracht. Kersten 
sprak zelfs van de ‘puriteinse vrijheden’ van het volk, dat wil zeggen de vrijheden 
waarvoor de Nederlandse vaderen hadden gestreden: de vrijheid van het geweten, 
om God te dienen naar zijn Woord.10

De historica Amanda Kluveld schrijft in haar in 2017 verschenen studie over ge-
wetensvrijheid (waarvoor zij een studiebeurs van het Wetenschappelijk Instituut 
van de sgp ontving) dat Kersten als eerste voorman in de sgp het begrip gewetens-
vrijheid, zoals te vinden in de Reformatie en de belijdenisgeschriften, handen en 
voeten gaf. Hij koppelde ze aan actuele kwesties, waardoor het begrip niet minder 
gewichtig maar wel meer hanteerbaar werd. Kersten was volgens Kluveld getrouw 
aan de overheid, behalve wanneer deze de wetten van God niet handhaafde of daar-
tegen inging. Dat leidde in haar optiek soms tot een vorm van anti-etatisme, in die 
zin dat Kersten geen invloed van de staat toekende op het economische en maat-
schappelijke leven. Tegelijkertijd kende hij ruime bevoegdheid toe aan een christe-
lijke overheid als het ging om het gezag van de Bijbel als het onfeilbare Woord van 
God in het publieke domein.11 Kersten vond dat de eer van God een motief was om 
lijdzaam verzet te plegen. Het was volgens hem zelfs de plicht van de burger om in 
verzet te komen op het moment dat de wet van de overheid in strijd komt met het 
gebod van God.12

Deze ambivalente visie op religieuze vrijheid heeft de sgp regelmatig het verwijt 
opgeleverd als zou de partij intolerant zijn en zelfs een dictatuur nastreven. Het 
oude artikel 36 deed volgens Kersten echter in niets tekort aan de vrijheid van ge-
weten, maar onderscheidde deze wel van de vrijheid van openbare godsdienstoe-

10  Van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt?, 395 en verder.
11  A. Kluveld, Gewetensvrijheid in het geding. Het relationele geweten ondervraagd (Apeldoorn, 2017), 90.
12  Ibidem, 98.
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fening. Artikel 36 beoogde in zijn ogen niet alle soorten ketterijen of afwijkingen 
van de leer te bestrijden: het ging daarbij alleen om expliciete en openbare afgode-
rij, valse godsdienst en het rijk van de antichrist. Van inquisitie en foltering wilden 
de reformatoren niet weten. De belijdenis spreekt immers niet van personen maar 
van zaken, zo betoogde Kersten. Alleen wanneer aanhangers van valse godsdien-
sten openlijk propaganda maakten voor hun opvattingen, moest de overheid haar 
dwingende macht gebruiken om dit te verbieden en zo nodig straffend optreden.13 

Kersten en zijn geestverwanten waren soms ambivalent aangaande de vraag hoe 
concreet het godsdienstig beleid van de overheid zou moeten zijn. De partij pleitte 
niet voor het sluiten van rooms-katholieke kerkgebouwen, maar dacht wel aan het 
verbieden van processies, omdat dit een openlijke annexatie van het publieke ter-
rein betrof. Ook de doodstraf sloot ze niet uit als het ging om het propageren van 
godslasterlijke ketterijen, maar tegelijkertijd stelde zij onverminderd dat het in de 
eerste plaats moest gaan om een strijd tegen zaken, dat wil zeggen het weren van 
ketterijen uit het publieke leven, in plaats van het elimineren van personen. Boven-
dien moest de partij niets hebben van foltering en het uitoefenen van wreedheden. 
Het bleef echter onduidelijk waar de sgp de grens trok in het verbieden van niet-
protestantse godsdiensten in het publieke leven. Welke waren wel en welke niet 
geoorloofd?14 

Tweede periode (1961-1981)

Door het optreden van Kersten en zijn collega Zandt in de Tweede Kamer kreeg 
artikel 36 in zijn onverkorte vorm al snel bekendheid in de Nederlandse politiek. 
Dat ging veranderen in de tweede periode van de geschiedenis van de sgp: die van 
de hervormde predikant Abma, die van 1963 tot 1981 zitting had in de Tweede 
Kamer en partijvoorzitter was tot 1987. De partij bleef vasthouden aan artikel 36 
en het daarin verwoorde theocratische beginsel, maar de toonzetting werd duide-
lijk praktischer, meer eigentijds geformuleerd en minder massief dan ten tijde van 
Kersten. Theocratie is niet slechts een politiek program, maar betekent een gena-
dig geschenk van Gods liefde, aldus Abma. Er ís volgens hem theocratie, krachtens 
het feit dat God over alle dingen regeert, maar theocratie moet, als het goed is, ook 
hoe langer hoe meer gerealiseerd worden. Theocratie is een zaak van werkelijkheid 
én wenselijkheid. Het eerste slaat op Gods albestuur, het tweede verwijst naar de 
plicht van alle volken om voor God te buigen. Het is geen mooi ideaal dat we naja-
gen, zegt Abma, omdat het een illusie is aan te nemen dat God niet zou regeren. Hij 
keert het juist om: door de zonde zijn de mensen van de ‘ware werkelijkheid’, het 
leven met God, vervreemd en ‘irreëel’ geworden.15

13  De Banier, 5 juni 1929.
14  J.J.B. Stap, De SGP voor 1940. Utrechtse Historische Cahiers, 6 (1985), nr. 3, 36.
15  H.G. Abma, Een kabinetsperiode. Commentaar op het politieke gebeuren van 1973-1977 (Den Haag, 1977), 
74.
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De betekenis van theocratie is voor Abma niet alleen historisch, maar ook toe-
komstig. De invloed van de hervormde theoloog Arnold van Ruler en zijn denken 
‘vanuit het einde’ (de voltooiing van de wereld vanuit Gods perspectief) is bij Abma 
aanwijsbaar. De aarde is het eigendom van God, waarbij het koninkrijk van God 
einddoel en bestemming is van de wereld.16 Theocratie is ook niet in strijd met mo-
narchie of democratie of welke regeringsvorm dan ook. Er ontstaat alleen een con-
flict tussen theocratie en democratie wanneer de democratie absoluut wil zijn en 
het volk de soevereiniteit van God betwist en zichzelf tot een god verheft. Demo-
cratie bestaat in de goede zin van het woord wanneer mensen met Christus over alle 
schepselen regeren. Abma wil democratie en theocratie duidelijk in harmonie met 
elkaar brengen.17

Abma verwerpt theocratie als regeringsvorm. Theocratie doelt volgens hem op 
de onderhouding van Gods geboden. De overheid is ‘dienaresse Gods’, ongeacht 
of zij dat erkent of niet. De overheid is geen slaaf van mensen of vazal van de kerk, 
maar heeft een zelfstandig karakter en is zelf verantwoording schuldig aan God.18 
‘Gereformeerd’ in staatkundige zin houdt volgens Abma in dat de levensterreinen 
niet van elkaar worden gescheiden. Kerk en staat hanteren dezelfde maatstaf over-
eenkomstig een en dezelfde wet, maar de manier waarop zij dat doen, verschilt. Het 
‘zwaard van de overheid’ – een gereformeerde term die het geweldsmonopolie van 
de staat uitdrukt – is niet hetzelfde als het ‘zwaard van de Geest’, de manier waarop 
God mensen innerlijk verandert. De overheid beschikt niet over de instrumenten 
om de harten van mensen te kennen of te veranderen.19

Opvallend is de aandacht die Abma heeft voor de functie van de kerk ten aanzien 
van het overheidsoptreden. Hij preciseert niet welke specifieke kerk in het geding 
is (zoals ook Kersten dat niet deed), maar het gaat hem om die kerk die zich stelt op 
de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis. Abma wil de taak 
van de overheid niet beperken tot die van ‘nachtwaker’. Natuurlijk dienen recht, 
orde en veiligheid te worden nagestreefd, maar dit is niet meer dan het werken aan 
de omtrek. Als er niet naar het middelpunt toegewerkt wordt, zal ook de omtrek 
eronder lijden. Want wie zal straks uitmaken wat goed en kwaad is? En hoe zal men 
de goeden moeten beschermen en de kwaadwillenden beteugelen?20 Abma verwijst 
ook naar de profetische bemiddeling door de kerk. De overheid kan het best de wet 
van God hoog houden wanneer zij bij het hanteren van de normen van Gods wet 
verwijst naar de kerk.21 Kerk en overheid moeten in wederzijdse hulpverlening el-
kaar dienen, met eerbiediging van elkaars gezag, dat hen door God verleend is.22

16  De Banier, 17 februari 1977. 
17  ‘De democratie in de goede zin van het woord is een functie van de theocratie’, aldus Abma, in: Een kabinets-
periode, 74.
18  De Banier, 4 november 1971. 
19  De Banier, 22 mei 1975.
20  De Banier, 1 mei 1980.
21  H.G. Abma, Tien woorden ethiek (Kampen, z.j.), 30.
22  H.G. Abma, ‘Artikel 36: Belijdenis of Politiek Program?’, deel 1, in: Onderling Kontakt, 4 (1963), nr. 1 
(maart), 7.
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In de periode van Abma als partijvoorzitter werd het politieke denken binnen de 
sgp meer toegespitst op de praktijk. Er kwam een generatie politici op die meer de 
nadruk wilde leggen op de praktische politiek dan op het getuigen. Dat had te ma-
ken met de verandering van het politieke ambacht. De nieuwe generatie was meer 
gericht op zakelijk besturen met de daad, dan op het geven van een principieel ge-
tuigenis in woorden. De inhoud bleef voor de sgp dezelfde, maar de vorm werd 
eigentijdser en meer gerelateerd aan de veranderde tijdsomstandigheden. Goede 
christelijke politiek was volgens Abma geen napraten of uit het hoofd leren van uit-
spraken van geachte voormannen, maar het zoeken naar passende antwoorden in 
zich wijzigende situaties. De partij wil niet alleen maar het oude vertrouwde repe-
teren. Abma keerde zich tegen de gedachte dat het leven van alledag in een ‘griezelig 
keurslijf’ zou gesnoerd worden wanneer de sgp-opvattingen zouden zegevieren.23 

Het ‘realisme’ bij Abma, waarin ook bijvoorbeeld de consumptiemaatschappij 
werd gekritiseerd en niet alleen de tot dan toe gebruikelijke zonden van crematie, 

23  Van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt?, 512.

Affiche  voor de Tweede Ka-
merverkiezingen van 1977.



Klaas van der Zwaag 79

loterij, zedeloosheid, enzovoorts, wekte bij de behoudende flank van de partij ge-
voelens van ‘verraad’ ten opzichte van Kersten en Zandt.24 De in 1969 opgerichte 
Landelijke Vereniging van Bezwaarden in de Staatkundig Gereformeerde Partij 
leidde in 1977 tot de Landelijke Stichting tot Handhaving van de Staatkundig Gere-
formeerde beginselen. Het innemen van een ander standpunt dan door Kersten en 
Zandt werd beschouwd als het verlaten van de beginselen. Met name op de uiterst 
rechterflank van de gereformeerde gezindte blijft men tot op de dag van vandaag 
voortdurend moeite hebben met veranderingen in de samenleving en in de kerk.25

Derde periode (vanaf 1981)

Na de periode van Abma gaat de discussie over theocratie voort onder de politici 
Henk van Rossum (1981-1986) en Bas van der Vlies (1986-2010). We zijn dan in de 
derde periode van de sgp aanbeland. Inzichtgevend in het denken van de sgp is de 
nota uit 1993 over de visie van de partij op de aard en omvang van de overheidstaak 
in de samenleving.26 De taak van de overheid wordt hierin positief verbonden met 
de cultuuropdracht (de roeping van de christen om de schepping te bewaren en 
heilzaam te beheren), al moet de overheid ook in de eerste plaats door de zonde-
val de mensen tegen elkaar beschermen en de orde handhaven. Zij is gebonden aan 
Gods wet en moet dienstbaar zijn aan de voortgang van het rijk van Christus. Bij-
bels gezien heeft de overheid ten minste vier taken: 1. de zorg voor de onderhou-
ding en handhaving van Gods geboden; 2. het tegengaan van het lasteren van Gods 
naam; 3. de zorg voor veiligheid en rechtszekerheid (het belang van defensie en jus-
titie); en 4. de zorg voor de (economisch en sociaal) zwakken in de samenleving.27 

De sgp staat in deze nota een ‘strikte scheiding’ tussen staat en maatschappij 
voor. De overheid is dienares van God en die opdracht kan zij niet delen met al-
lerlei maatschappelijke verbanden. Ten aanzien van de relatie tussen kerk en over-
heid handhaaft de partij de taak van de overheid om de ware religie te bevorderen, 
onder andere door voorwaarden te scheppen voor de evangelieverkondiging, en de 
valse religie uit het publieke leven te weren.28 De overheid heeft ten aanzien van de 
ware religie een voorwaardenscheppende rol, maar ook ten aanzien van het christe-
lijk-ethisch handelen (zoals op het gebied van het cultuurbeleid en de gezondheids-
zorg). Daarbij mag de overheid zich nooit mengen in de interne organisatie van de 

24  J. Zwemer, Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de sgp in historisch perspectief 
(Kampen, 1994), 31.
25  De voorzitter van de Landelijke Stichting, P.H. op ’t Hof , kritiseerde in 2017 nog het feit dat de overheid zo-
wel het bijzonder als het openbaar onderwijs financiert. De christelijke scholen bestaan weliswaar dankzij de ge-
lijkberechtiging van beide scholen, maar vanwege het ‘alleenrecht’ van God dient volgens hem de overheid alleen 
gereformeerde scholen te bekostigen. Al zou een revolutie uitbreken als de overheid dit in praktijk zou brengen, 
het is toch de plicht van de overheid die kant uit te werken (Reformatorisch Dagblad, 16 mei 2017). 
26  H.F. Massink e.a., Dienstbaar tot gerechtigheid. sgp-visie op de aard en omvang van de overheidstaak (Hou-
ten, 1993).
27  Ibidem, 33.
28  Ibidem, 92.
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kerk. De kerk heeft op haar beurt de overheid te wijzen op de morele eisen die God 
in zijn Woord aan het overheidsbeleid stelt.29 

In 1994 verscheen de sgp-nota Theocratische politiek, waarin op de verwarring 
rond de term theocratie wordt ingegaan. Bezwaren tegen dit begrip kunnen volgens 
de nota niet worden losgezien van de invloed die Van Ruler heeft gehad in staatkun-
dig gereformeerde kring. L.M.P. (Bert) Scholten constateert sinds de jaren zestig een 
hervormde invloed in het spreken over theocratie en een andere benadering van ar-
tikel 36 dan de tot dan toe gebruikelijke. Er is volgens hem (vooral sinds Abma) een 
neiging om van theocratie ‘christocratie’ (regering door Christus) te maken en de po-
litieke overheden te binden aan Christus als Middelaar in plaats van aan de almach-
tige God.30 Kortom, er zou sprake zijn van een afwijking van de traditioneel-gere-
formeerde visie op theocratie. Ongetwijfeld speelde Scholtens bezwaar tegen een te 
brede hervormde en te weinig expliciet-gereformeerde invloed op de sgp een rol. 

De nota stelt dat de sgp niet pleit voor een theocratisch stelsel, maar voor theo-
cratische politiek, zoals de titel aanduidt. Zij typeert theocratische politiek als ‘het 
streven naar een bestel waarin de overheid zich onderwerpt aan het Woord van 
God’.31 Zo impliceert het theocratisch ideaal het streven naar een dergelijke situa-
tie.32 De nota concludeert verder dat er in de geschiedenis van de partij sprake is van 
een consistente lijn als het gaat om theocratische politiek. De gebondenheid van de 
overheid aan het Woord van God is het ‘centrale politieke motief’ van de sgp ge-
weest. De theocratie is een norm en geen vorm. Dit sluit een democratische besluit-
vorming niet uit, al wordt het overheidsbeleid door de theocratie wel principieel 
genormeerd. Theocratische politiek wortelt in en maakt deel uit van een allesom-
vattende levens- en wereldbeschouwing: het christelijk geloof. ‘De Heere regeert 
en staat boven alle machten’, zo is de kern daarvan uit te drukken.33

De invloed van Van Ruler was vooral bij jongere intellectuelen in de sgp in de 
jaren zestig en zeventig aanwezig, onder anderen bij Gerrit Holdijk, in 2015 over-
leden. Deze sgp-senator heeft in de lijn van Van Ruler gewezen op het samenspel 
en de twee-eenheid van kerk en staat. Hij zegt dat de enige ‘veilige’ vereniging van 
waarheid en macht in de theocratie ligt. Kerk en staat zijn de instrumenten waar-
mee God wil regeren.34

Toenemende verlegenheid

Intussen heeft de verdergaande secularisatie van de samenleving de sgp behoorlijk 
in verlegenheid gebracht met betrekking tot de politieke vertaling van artikel 36. 

29  Ibidem, 94.
30  Van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt?, 517.
31  H.F. Massink e.a., Theocratische politiek. Principes, geschiedenis en praktijk (Houten 1994), 21.
32  Ibidem, 21.
33  Ibidem, 104.
34  Zie de twee in 2016 uitgegeven nieuwe delen van Van Rulers werk over theocratie: De theocratie en Cultuur, 
samenleving, politiek, onderwijs. Verzameld werk, deel 6A en 6B (Zoetermeer, 2016). Inzichtgevend is J.P. de 
Vries, Een theocratisch visioen. De verhouding van religie en politiek volgens A. A. van Ruler (Zoetermeer, 2011). 
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Toch is de partij in weerwil van deze situatie de bezinning op de taak van de over-
heid niet uit de weg gegaan. In de officiële publicaties blijft het onverkorte artikel 
36 gewoon gehandhaafd. 

Gereformeerde theocraten belijden boven alles Gods soevereiniteit, het hoogste 
gezag afkomstig van God, zo poneert de huidige leider Van der Staaij in de lijn van 
Abma. Zijn Bavincklezing uit 2005 is te zien als een apologie van het klassiek-gere-
formeerde politieke denken, ook en juist in een democratisch bestel. Hij zette zijn 
visie bovendien uiteen in het licht van het islamitisch geïnspireerde geweld dat zich 
met name vanaf 2001 manifesteerde en religie, vooral haar orthodoxe vormen, in de 
verdachtenbank plaatste.

De continuïteit in deze periode met die van Abma overheerst. Theocratie als be-
lijdenis van de soevereiniteit van God staat in de eerste plaats onverzoenlijk tegen-
over volkssoevereiniteit, maar niet tegenover democratie, de grondwettelijk ge-
reguleerde zeggenschap van het volk, aldus Van der Staaij.35 Theocraten staan in 
de tweede plaats voor de binding van de overheid aan de wet van God. De beslis-
sende normen voor goed en kwaad, voor recht en onrecht, zijn door de soevereine 
God gegeven tot welzijn van de samenleving. Dat is ‘theonomie’, heerschappij van 
de wet van God. Theonomie staat niet tegenover democratie, maar tegenover au-
tonomie, het zichzelf tot wet zijn. Als derde dimensie van het theocratisch belij-
den noemt Van der Staaij de interactie tussen kerk en staat, een overheid die kleur 
bekent. Dat staat niet tegenover democratie, maar wel tegenover een rigoureuze 
scheiding van kerk en staat, waarbij godsdienst achter de voordeur wordt terugge-
drongen.36

Binnen de sgp lijkt sinds het einde van de twintigste eeuw de discussie over theo-
cratie alleen maar te zijn toegenomen, gezien de vele artikelen en studies die over 
dit onderwerp nog steeds verschijnen. Dat heeft mede te maken met de opkomst 
van de islam, die ook theocratische pretenties koesterde, in dit geval de samenle-
ving wilde inrichten volgens de richtlijnen van de Koran of de sharia. Ondanks het 
feit dat er verschillende visies binnen de islam op theocratie bestaan – waar we in dit 
bestek niet uitgebreid op in kunnen gaan – is wel doorslaggevend de gedachte dat 
het politieke leven voor een belangrijk deel gestempeld moet worden door de gods-
dienstige normen. 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling wil de sgp zich nadrukkelijk on-
derscheiden van de islamitische theocratie. Theocratie bij de islam komt volgens 
Van der Staaij neer op heerschappij door geestelijken, een versmelting van kerk-
staat en staatskerk. Een dergelijke vermenging van wereldlijk en geestelijk, kerke-
lijk gezag wordt in de gereformeerde theocratische benadering niet voorgestaan, zo 
stelt de sgp-leider. Kerk en staat hebben beide hun eigen unieke verantwoordelijk-
heid. Binnen de orthodoxe varianten van de islam ontbreekt het volgens hem aan 
de religieuze legitimatie om de gedetailleerde sharia-voorschriften flexibel te verta-

35  C.G. van der Staaij, Theocratie en democratie (Den Haag, 2005), 20.
36  Ibidem, 21.
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len naar de behoeften van de eigen tijd. Juist het niet-universeel achten van de theo-
cratische burgerlijke wetgeving uit het Oude Testament biedt daarentegen ruimte 
voor een flexibele, op de eigen tijdomstandigheden betrokken invulling van bij-
voorbeeld het burgerlijk recht en het strafrecht.37

De sgp is soms – met name van de zijde van GroenLinks – vergeleken met de Ta-
liban, die niet schroomden om hun tegenstanders met het zwaard te doden. De sgp 
erkent ook het ‘zwaard der overheid’ ofwel haar geweldsmonopolie, zoals we za-
gen, maar was zeer terughoudend om personen met afwijkende godsdienstige op-
vattingen te doden – zeker niet om het ‘enkele feit’ van een afwijkende opvatting. 
Het moet dan ook gaan om gedrag dat de orde en veiligheid van de samenleving 
ontwricht. En dat had alles te maken met de door de sgp gekoesterde vrijheid van 
geweten, die het praktiseren van fysiek geweld uitsloot.

De visie van de sgp op de kerk blijft ambivalent. Als uitvloeisel van haar theocra-
tisch beginsel zou de partij één publiek erkende gereformeerde kerk moeten nastre-
ven, die zich tot overheid en volk richt, zo formuleert de politicoloog Joop Hippe 
het staatkundig gereformeerde ideaal.38 Maar hoe die kerk eruit zou moeten zien, 
blijft onduidelijk. sgp-vertegenwoordigers hebben er wel op gewezen dat realise-
ring van artikel 36 een kerkelijke reformatie vooronderstelt die zou moeten leiden 
tot één, ongedeelde, nationale gereformeerde kerk. Die ene nationale kerk blijft 
de vooronderstelling van artikel 36, zoals het schrappen van de 21 woorden recht-
streeks voortvloeide uit de verbreking van de eenheid van deze kerk, het doorsnij-
den van de band tussen kerk en volk.39 De kerkelijke verdeeldheid bemoeilijkt ech-
ter de effectieve doorwerking van artikel 36 ngb.

Theocratie en tolerantie

We signaleerden in het bovenstaande het verwijt van intolerantie met betrekking tot 
de sgp. De partij is regelmatig verweten dat ze niet democratisch zou zijn, juist van-
wege haar theocratische pretenties.40 Hierop valt te antwoorden dat Ruud Koole en 
andere politieke wetenschappers theocratie doorgaans beschouwen als een stelsel, 
tegengesteld aan democratie. Wanneer democratie niet wordt beperkt tot volks-
soevereiniteit, maar ook wordt opgevat als een stelsel dat bescherming van grond-
rechten (de liberale interpretatie) beoogt, dan is Kooles opmerking dat de sgp niet 
democratisch is, niet juist. Volgens de partij kan een democratie niet goed functio-
neren los van de rechtsstaat, waarin iedere burger in gelijke mate het nut van grond-
rechten zou mogen genieten (gelijkheid voor de wet). Hedendaagse gereformeerde 

37  Ibidem, 14.
38  J. Hippe, ‘gpv, sgp en de vrijheid van de burgers. Enige verkenningen’, in: R.A. Koole (red.), Jaarboek 1988 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen, 1989), 73-101; 78.
39  G. Holdijk, ‘Politiek is godsdienst’, in: Zicht 20 (1994), nr. 4-5, 145-153; 149. 
40  Zie R. Koole, Politieke partijen in Nederland. Ontstaan en ontwikkeling van partijen en partijstelsel (Utrecht 
1996), 129. ‘Nog steeds huldigt de sgp een theocratische opvatting en is zij in die zin niet democratisch’. Omdat 
artikel 36 ngb nog immer onverkort geldt, wordt volgens hem vrijheid van godsdienst en levensovertuiging daar-
door in feite afgewezen. 
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theocraten willen zich binnen de kaders van de democratische rechtsstaat bewe-
gen. De partij respecteert deze laatste niet noodgedwongen, maar naar haar zeggen 
oprecht.41 De formele waarborgen van de rechtsstaatgedachte zijn echter niet toe-
reikend, maar vragen om een theocratische verbinding met de inhoudelijke eisen 
van de wet van God, die een onwrikbare grondslag voor recht en moraal bieden.42 

Vanwege het verwijt van intolerantie, heeft de sgp zich regelmatig uitgespro-
ken over de vrijheid van geweten en van godsdienst. Voor de partij heeft het theo-
cratisch beginsel steeds ingehouden een afwijzing van de godsdienstvrijheid en het 
verdedigen van (alleen maar) de gewetensvrijheid.43 In de in 1994 verschenen nota 
Gewetensvrijheid. Bijbels en staatkundig gereformeerd aspect van een grondrecht 
wordt het onderscheid tussen beide vrijheden weliswaar gehandhaafd, maar toch 
ook weer genuanceerd. De nota beroept zich op het functioneren van de partij in 
een parlementaire democratie en op de grondwettelijke waarborging van de gods-
dienstvrijheid.44 De sgp zal ook het beroep van niet-christenen op gewetensvrijheid 
moeten erkennen, vanwege de algemene waarden van recht en gerechtigheid, die als 
een blijk worden gezien van Gods ‘algemene genade’, zijn algemene bestuur van de 
wereld. Toch zijn de geboden van God bepalend voor de grenzen van de geestelijke 
vrijheid.45

In de eerder verschenen sgp-nota Dienstbaar tot gerechtigheid, die het begrip 
gerechtigheid verder uitwerkt, wordt opgemerkt dat wie gewetensvrijheid voor-
staat, praktisch gezien moeilijk kan ontkomen aan het toekennen van een ‘zeke-
re mate van godsdienstvrijheid’.46 Hier is sprake van een ontwikkeling naar een 
positievere houding ten opzichte van de godsdienstvrijheid. De sgp waardeert 
de klassieke grondrechten (zoals vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, en-
zovoorts), die gedefinieerd worden als vrijheden van burgers die tegenover de 
overheid beschermd moeten worden. De partij wil, aldus bovengenoemde nota 
Dienstbaar tot gerechtigheid, de grondrechten ‘niet zonder meer’ afwijzen, maar 
plaatst wel er wel kritische noties bij, voor zover daaraan een humanistische vi-
sie ten grondslag ligt. Het streven naar godsdienstvrijheid is positief te waarderen, 
maar dan niet om elke religie publiekelijk op gelijke voet toe te laten, maar omdat 
de godsdienstvrijheid oorspronkelijk de vrijheid inhield om God overeenkom-
stig zijn Woord te kunnen dienen. De vrijheid van godsdienst heeft een duidelijke 
grens wanneer we vervolgens lezen dat de overheid een voorwaardenscheppende 
taak heeft ten aanzien van de ware religie. ‘Zij dient de ware religie te handhaven 
en te bevorderen. Verschijnselen die dit frustreren, voor zover deze publiek zijn, 
heeft de overheid te weren’.47

41  Van der Staaij, Theocratie en democratie, 27.
42  Ibidem, 29.
43  Massink e.a., Theocratische politiek, 82.
44  K. van der Zwaag e.a., Gewetensvrijheid. Bijbels en staatkundig gereformeerd aspect van een grondrecht 
(Houten, 1994), 66- 67.
45  Toelichting op het Program van Beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij (Den Haag, 1996), 28.
46  Massink e.a., Dienstbaar tot gerechtigheid, 91.
47  Ibidem, 96.
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Hier gaat het dus duidelijk om een beperking, al wordt niet concreet aangege-
ven hoe de naleving van de decaloog (de Tien Geboden) in het publieke leven of 
het handhaven van de ware religie concreet gestalte krijgt. Theocratische politiek 
verdraagt zich in ieder geval niet bepaald met volledige godsdienstvrijheid.48 Ove-
rigens is volgens artikel 6 van de Grondwet het recht op vrijheid van godsdienst 
ook beperkt, gezien de toegevoegde zinsnede ‘behoudens ieders verantwoorde-
lijkheid volgens de wet’. De sgp heeft met andere woorden een eigen interpre-
tatie van de vrijheidsrechten, die zij vooral in overeenstemming wil brengen met 
de Bijbel. Hippe vermeldt dat de sgp in 1981 tijdens een debat in de Tweede Ka-
mer verklaarde dat zij minder moeite heeft met de klassieke vrijheidsrechten dan 
met de sociale grondrechten. Gezien het bovenstaande staat de sgp toch wel kri-
tisch ten opzichte van de godsdienstvrijheid als zodanig, dat wil zeggen zonder dat 
deze aan bijbelse normen wordt onderworpen. Die vrijheidsrechten worden in de 
praktijk echter vooral defensief geïnterpreteerd, in die zin dat christenen in ieder 
geval in eigen kring ongestoord naar Gods Woord en Wet moeten kunnen blijven 
leven.

Terwijl de sgp zich onvoorwaardelijk achter de vrijheid van geweten schaart, 
blijft zij uiteindelijk huiverig voor een algemene vrijheid van godsdienst. Dat heeft 
alles te maken met het feit dat de vrijheid van godsdienst verder gaat dan de vrijheid 
van geweten. Bij de vrijheid van godsdienst gaat het om het recht om vrij godsdien-
stige overtuigingen uit te dragen en/of het impliciet of zelfs expliciet ermee ver-
bonden relativistische uitgangspunt dat alle religies c.q. levensbeschouwingen even 
waar of onwaar zijn. Dat laatste strijdt volgens de partij met de gedachte van een 
exclusieve waarheidsconceptie, zoals die vanuit de Bijbel wordt aangereikt. Jezus 
zelf zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ De sgp-fracties in de Staten-
Generaal stemden daarom ook tegen artikel 6 van de Grondwet van 1983, omdat 
zij bezwaar hadden tegen de staatsrechtelijke nevenschikking van godsdienst en le-
vensovertuiging in deze wet.49 De christelijke religie kan niet op één lijn staan met 
welke levensovertuiging dan ook. Wel belijdt de partij nadrukkelijk in artikel 6 van 
het beginselprogram dat de overheid de vrijheid van het geweten dient te waarbor-
gen. Zij grondt dit op de gelijkwaardigheid van alle mensen als schepselen van God. 
Dit mag echter niet ten koste gaan van Gods Woord als reddende boodschap voor 
mens en samenleving.

Tegen intolerantie

Toch wil de sgp niet het imago op zich laden een onverdraagzame partij te zijn. De 
overheid moet ook een zekere tolerantie beoefenen, gezien haar beperkte taak met 
betrekking tot de maatschappelijke verbanden. De partij hecht grote waarde aan de 
relatieve zelfstandigheid van deze verbanden ten opzichte van de overheid. De sgp 

48  Massink e.a., Theocratische politiek, 105, vergelijk 108.
49  Hippe, ‘gpv, sgp en de vrijheid van de burgers’, 80.
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ziet daarin de doorwerking van de Reformatie, die de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid en de eigen roeping van het individu op de voorgrond heeft geplaatst. Die 
terughoudendheid heeft de overheid ook te betrachten ten opzichte van de gewe-
tensvrijheid en het eigen (interne) karakter van de kerk als zodanig.50

De hierboven al genoemde Holdijk brengt het gevoelen van de sgp theologisch 
onder woorden als hij tolerantie in de geest van Van Ruler nader expliciteert. De 
moderne democratie is volgens Holdijk relativistisch en stelt de waarheidsvraag 
niet, terwijl de ware vrijheid en tolerantie alleen zijn gewaarborgd bij de gerefor-
meerde theocratie, in de erkenning van de God van de Bijbel. Om tolerant te kun-
nen zijn moet men een sterke overtuiging bezitten. Tolerantie moet een zaak van zijn 
van confessie, niet van concessie. ‘Artikel 36 stipuleert gewetensvrijheid, geen rest-
loze (openbare) godsdienstvrijheid, zeker niet in deze zin dat de overheid de uitoe-
fening van heidense en valse godsdiensten door middel van subsidies of andere faci-
liteiten moet steunen’.51 Holdijk ziet de grond van de tolerantie in het respect voor 
Gods wijsheid en genadig welbehagen, maar ook in de overmacht van God. Artikel 
36 spoort niet aan tot ketterjacht en ketterstraf; het gaat om bestrijding via geeste-
lijke middelen. De staat wijst ideeën en gedragingen af, niet mensen. Tolerantie is 
voorts ook nodig omdat wij als mens de geopenbaarde waarheid niet volledig kun-
nen bevatten. Ook de andersdenkende is door Gods geschapen en wordt door God 
verdragen.52

De sgp wil dus een welomschreven vorm van tolerantie beoefenen, die zij onder 
meer fundeert in de zedelijke draagkracht van het volk en de vrijheid van het Evan-
gelie (dat dwang uitsluit). Die tolerantie drukt zich uit in de honorering van de vrij-
heid van het geweten. De overheid, gericht op het publieke leven, moet ruimte toe-
staan aan hen die in de samenleving niet het christelijke geloof belijden – niet vanuit 
de visie dat alle levensovertuigingen van gelijke waarde zijn, maar omdat het geloof 
een zaak van innerlijke overtuiging is en niet van dwang. 

Ook de al eerder aangehaalde nota Theocratische politiek erkent het bestaan en 
de noodzaak van tolerantie in een samenleving. Wil theocratische politiek niet ti-
ranniek zijn, dan zal binnen de ruimte die de Grondwet biedt de diversiteit aan ge-
dachten gekanaliseerd moeten worden. Mensen kunnen geen volmaakte samenle-
ving stichten. Trouw aan de waarheid en bescheidenheid zijn volgens de nota de 
dijken waartussen de rivier van de theocratische politiek stroomt. De nota wijst 
ook op de spanning tussen participatie in de politiek en acceptatie van het compro-
mis. Die kan in verschillende gradaties naar buiten komen, zoals bij bestuurlijke 
verantwoordelijkheden en in situaties zoals bijvoorbeeld de eedaflegging.53 

50  Massink e.a., Dienstbaar tot gerechtigheid, 93.
51  In: C.P. van Dijk e.a., Christelijke politiek vandaag (Kampen, z.j.), 28.
52  Ibidem.
53  Massink e.a., Theocratische politiek, 94-95 en 104-105.
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Blijvende spanning

De sgp wil volop participeren in de parlementaire democratie, waarbij orthodoxe 
protestanten zelfs baat hebben bij het uitdragen van hun beginselen, ook in politiek 
opzicht. Dat neemt niet weg dat zich hier een spanningsveld aftekent dat door de 
partij niet met een algemeen antwoord is op te lossen. Iedere bestuurder van sgp-
huize dient in de praktijk zijn eigen persoonlijke keuze te maken. De aanvraag van 
een vergunning voor het bouwen van een moskee zal het ene raadslid uitsluitend 
beoordelen op grond van de wettelijke mogelijkheden, een ander zal reageren door 
een afwijzing of door niet deel te nemen aan een stemming. 

In de in 2016 gepubliceerde studie Gerechtigheid verhoogt een volk formuleert 
het hoofdbestuur van de sgp zijn meest actuele opvattingen over theocratie. Met 
deze studie beoogde de partij de lastige verhouding van de relatie tussen vrijheid 
van geweten en van godsdienst tot een bevredigend einde brengen. Zij positioneert 
zich ten opzichte van zowel de behoudende en veranderingsgezinde vleugel binnen 
de partij. Bijbels verantwoord politiek handelen is de erkenning dat Gods Woord 

Vanaf het begin van de jaren 
negentig verschijnt er met 
enige regelmaat een publica-
tie van het wetenschappelijk 
instituut van de sgp over de 
verhouding tussen religie en 
politiek, zoals in 2017 Poli-
tiek met de Bijbel van René 
Heij.
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gezag heeft over heel de werkelijkheid. Gerechtigheid is de grondnorm voor de 
overheid, met daarbij de Tien Geboden als het richtsnoer. De sgp bepleit niet een 
letterlijke opneming van de decaloog in de wetgeving, maar wel dat de overheid 
zich serieus moet inspannen om de waarden en normen van de Tien Geboden in 
passende wetgeving en goed beleid te vertalen.54 Het blijft volgens het hoofdbe-
stuur de taak van de overheid om de samenleving in te richten overeenkomstig de 
maatstaf van het Woord van God. Dat betekent ook bescherming van de openbare 
Woordverkondiging en ruimte willen geven aan mensen die God willen dienen.55 

Godsdienstvrijheid positief beoordeeld

De nota Gerechtigheid verhoogt een volk constateert dat het onderscheid tussen 
gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid in theorie helder is, maar in de praktijk 
moeilijk hanteerbaar. Het grondrecht van de godsdienstvrijheid bevat belangrij-
ke rechten en waarborgen tegen overheidsinmenging in de kerk of te ver reikende 
overheidsbemoeienis in gezinnen, scholen of verenigingen. ‘De sgp staat daarom 
positief ten opzichte van de beschermende werking van dit grondrecht, waarvan 
gewetensvrijheid en belijdenisvrijheid de kern vormen. Deze basale godsdienst-
vrijheid voor een ieder is een waardevol rechtsgoed.’56 Tegelijk is er volgens de par-
tij een problematische kant. Het recht op godsdienstvrijheid wordt opgerekt door 
het gelijkheidsbeginsel en waarheidsrelativisme. De overheid moet zich onthouden 
van geloofsdwang, maar tegelijk vindt de sgp dat de overheid kleur moet bekennen 
en dienares van God wil zijn. De verbinding tussen waarheid en gerechtigheid is in 
haar visie essentieel. Dat betekent dat de partij niet uitgaat van het principe van de 
godsdienstgelijkheid, waardoor zij een ‘grote terughoudendheid’ heeft ten opzich-
te van bijvoorbeeld de islam. Verder constateert de sgp dat het zogenaamde neutra-
le, maar assertieve secularisme dé grote bedreiging vormt voor de samenleving en 
de vrijheid van burgers.57

De nota stelt vast dat het op grond van internationale verdragen en de Grondwet 
juridisch vrijwel onmogelijk is voor een overheid om onderscheid te maken tussen 
godsdiensten. Bestuurders hebben zich daaraan te houden. Tegelijk wordt absolu-
te gelijkstelling van godsdiensten afgewezen omdat hierbij het principe van de in-
dividuele autonomie leidend is, in plaats van het bijbelse, relationele mensbeeld dat 
het tolerantiebegrip begrenst en inkleurt door de essentiële bijbelse notie van Gods 
lankmoedigheid. ‘Godsdienstgelijkheid is een onbegaanbare weg. Publieke mani-
festaties van religie en levensbeschouwing die haaks staan op de christelijke wortels 
van onze samenleving ondergraven de geestelijke grondslagen van onze rechtsor-

54  J.A. Schippers (red.), Gerechtigheid verhoogt een volk. Bijbels genormeerde politiek in een democratische 
rechtsstaat (Apeldoorn, 2016), 238, 239.
55  Ibidem, 252.
56  Ibidem, 247.
57  Ibidem, 249.
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de en rechtsstaat.’58 In het slothoofdstuk wordt echter geconcludeerd dat het over-
heidsoptreden zich enerzijds moet onthouden van geloofsdwang, maar anderzijds 
niet moet toegeven aan relativisme van waarheid en goed en kwaad moet blijven 
onderscheiden en benoemen.

Eigen karakter 

De sgp is in principieel opzicht vanaf haar oprichting in 1918 grotendeels zichzelf 
gebleven, in die zin dat zij nog steeds de Bijbel als basis voor bestuur en beleid han-
teert. Maar binnen deze principiële overeenstemming is wel het nodige veranderd. 
De richtlijnen van de Bijbel worden niet meer zo stringent toegepast op de poli-
tieke werkelijkheid als in het verleden; daarvoor is de samenleving te complex ge-
worden. Tussen figuren als Kersten en Abma zijn duidelijke accentverschillen aan 
te wijzen in de interpretatie van de Bijbel en de waardering en acceptatie van het 
leven van de niet-christen. Ook is de huidige acceptatie van de vrijheid van gods-
dienst (hoe voorzichtig en terughoudend ook omgeven) ondenkbaar geweest in de 
beginperiode waarin Kersten leiding gaf aan de partij. De toonzetting van het po-
litieke optreden van de sgp is veel zakelijker en praktischer geworden. Dat alles 
neemt niet weg dat binnen de christelijke politieke wereld de partij een eigen ka-
rakter heeft behouden en zij nog steeds de meest theocratische variant vormt.59 De 
sgp was en is volgens de socioloog en jurist Alfons Dölle een ‘onvervalst theocrati-
sche partij’, waarmee hij doelt op de overtuiging dat de partij wil bevorderen dat de 
overheid zich door Gods Woord laat gezeggen in het staatkundige leven. Juist van-
wege dit theocratische beginsel schaart de partij zich onder ‘de banier van het on-
verkorte artikel 36 ngb’.60

De sgp uit haar bezorgdheid over gebrek aan weerklank in de huidige politieke 
wereld voor het theocratisch beginsel dat krachtens artikel 36 wordt beleden. Voor 
de partij zelf is dat geen reden om dit principe op te geven, omdat dit een geloofs-
realiteit is en daarom niet ten diepste bepaald wordt door de praktische realiseer-
baarheid. De sgp is door haar voortdurende bezinning op overheid, democratie en 
theocratie de discussie over deze thema’s niet uit de weg gegaan. Zij constateert wel 
steeds minder aanknopingspunten voor het appèl op de overheid om een beleid te 
voeren overeenkomstig christelijke beginselen. Dat vergt een constructief meewer-
ken als loyale staatsburgers die niet zozeer groepsbelangen, maar vooral het alge-
meen belang op het oog hebben. 

Het kenmerkende van de sgp is dat de weerbarstigheid van de politieke werke-
lijkheid voor haar nooit aanleiding is geweest om het beginsel en het daaraan ge-
koppelde ideaal te verwerpen. Het is interessant om het (denkbeeldige) geval te on-
derzoeken wat er zal gebeuren wanneer de partij zitting zal krijgen in de regering of 

58  Ibidem, 256.
59  A.H.M. Dölle, ‘De Staatkundig Gereformeerde Partij’, in:  R.A. Koole (red.), Jaarboek 1981 Documentatie-
centrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen, 1982), 158-187; 160.
60  Ibidem, 176.
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zelfs de meerderheid in het parlement zal behalen. Consequent zal de sgp ongetwij-
feld ernaar streven om abortus, euthanasie, bepaalde filmvoorstellingen en andere 
godslasterlijke cultuurproducten te verbieden, maar zij zal daarmee zeker in con-
flict komen met de door haar gehuldigde vrijheid van geweten. Het vaak genoemde 
‘weren en uitroeien’ van onchristelijke uitingen van het publieke erf zal binnen de 
partij nader geconcretiseerd moeten worden in die zin dat duidelijk gemaakt wordt 
wat wel en niet geoorloofd is. Dat zal de duidelijkheid van de sgp ten goede komen, 
zodat de waarde van het door haar aangehangen theocratisch denken aan kracht zal 
winnen. Dan zal ook blijken dat haar onvoorwaardelijke erkenning van de waar-
de van democratie, de vrijheidsrechten en limited government gemeend zal zijn. 

Er is in de sgp duidelijk meer aandacht gekomen voor een eigentijdse vertaling 
van de eigen principes – het voorleven in plaats van alleen voorzeggen. De actuali-
teit van artikel 36 ligt niet alleen in de afwijzing van een humanistische of relativis-
tische opvatting van godsdienstvrijheid, maar evenzeer in het blijvend aanspreken 
van een achristelijke overheid op haar ambt als dienares van God. Het theocratisch 
beginsel gedijt volgens de partij niet in het isolement, maar is het waard breed in de 
samenleving uitgedragen te worden.61

De sgp staat geen ongebreidelde gewetensvrijheid voor, maar het is volgens Klu-
veld minder duidelijk of, in hoeverre en waarom de gewetensbezwaren van anders-
denkenden gehonoreerd zouden moeten worden. Zij stelt dat Kersten nooit een be-
roep deed op het principe van godsdienstvrijheid. De sgp-leider zag dan ook niets 
in dat soort rechten als een beschermend schild tegen de overheid; het beschermend 
schild was voor hem God. Voor Kersten was alleen het christelijk geweten in het 
geding. ‘Aan de gewetensvrijheid en bezwaren van niet- of andersgelovigen had hij 
geen boodschap.’ Een gewetensbezwaar gold voor hem alleen wanneer het gemo-
tiveerd werd door de Bijbel.62 Kluveld merkt op dat op basis van de discussie over 
artikel 36 en het ‘voorlopig zinderende slot ervan’ in de nota Gerechtigheid ver-
hoogt een volk, de sgp van mening is dat een zekere mate van godsdienstvrijheid 
contouren en betekenis geeft aan de gewetensvrijheid. Er zijn echter geen stelregels 
geformuleerd en misschien kan dat wel nooit. Het zal volgens haar in de toekomst 
moeilijk blijven om het nieuwe motto ‘wel godsdienstvrijheid, geen godsdienstge-
lijkheid’ te blijven uitdragen zonder in dezelfde discussie te raken als met het vorige 
motto ‘wel gewetensvrijheid, geen godsdienstvrijheid’.63 Kluveld laat terecht zien 
dat met deze formule het debat binnen de sgp niet verstomd is.

Conclusie

De sgp verwoordt na honderd jaar een bijbels genormeerde politiek die terdege 
rekening houdt met de politieke realiteit. Er is een ontwikkeling geweest van een 

61  Van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt?, 533.
62  Kluveld, Gewetensvrijheid in het geding, 243.
63  Ibidem, 243, 244. Het vorige motto luidde ‘wel gewetensvrijheid, geen godsdienstvrijheid’. 
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aanvankelijk radicaal beleden theocratie naar een veel meer door de politieke prak-
tijk gemotiveerde tolerantie. Een positieve bejegening en voorzichtige erkenning 
van de vrijheid van godsdienst getuigt ook daarvan, al is deze lijn niet bepaald in 
dank afgenomen door de traditionele vleugel van de sgp.64 Desalniettemin is een 
nieuwe generatie van staatkundig gereformeerde politici geneigd om niet in de eer-
ste instantie door woorden te getuigen, zoals in de begintijd, maar meer door da-
den (meebesturen), en zo nodig met woorden. Waar het hoofdbestuurslid Willem 
Visscher in 2008 veel commotie veroorzaakte door te stellen dat de sgp de neutrale 
staat ‘tactisch’ moest accepteren, is zijn mening anno 2018 in grote lijnen aanvaard.65 

Het vinden van zowel externe als interne factoren voor al deze veranderingen of 
verschuivingen is niet zo eenvoudig. Een van de interne factoren is de toename van 
hoger opgeleiden in eigen kring en – als gevolg daarvan – het verwerven van hogere 
maatschappelijke posities. De participatie in colleges van burgemeester en wethou-
ders en van Gedeputeerde Staten gaf ook tot reflectie aanleiding. De theoretische 
beginselen of theologisch bepaalde stringente opvattingen bleken in de bestuurlijke 
praktijk niet altijd een op een toepasbaar. sgp-bestuurders wensten graag op een ge-
loofwaardige manier verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor hun bestuurlijk 
optreden en beoogden vanuit de bijbelse principes de samenleving van dienst te zijn. 
Dat vergt soms compromissen die de met woorden beleden principes nuanceerden.

Deze andere opstelling heeft geleid tot een groter verantwoordelijkheidsbesef 
voor het geheel van de samenleving en een groter respect voor moderne waarden 
als democratie en tolerantie. De aloude theocratische beginselen worden minder 
exclusief beleden of komen zelfs op de achtergrond te staan. Het feit dat het We-
tenschappelijk Instituut voor de sgp de afgelopen decennia regelmatig rapporten 
gepubliceerd heeft over theocratie en godsdienstvrijheid laat zien dat er voortdu-
rend interne discussie is geweest over dergelijke onderwerpen. Het resultaat van re-
flectieprocessen binnen de partij – het werk van het Wetenschappelijk Instituut, de 
Tweede Kamerfractie en van bestuurders – is geweest dat er gaandeweg een meer 
politieke, staatsrechtelijke en minder theologisch bepaalde visie op theocratie en 

64  A. Verwijs stelt in het blad In het Spoor, orgaan van de Landelijke Stichting, dat het sgp-hoofdbestuur in 
zijn nota Gerechtigheid verhoogt een volk op een ‘zeer wezenlijk’ punt het bijbelse spoor heeft verlaten door 
aan niet-gereformeerden het houden van publieke bijeenkomsten toe te staan. Er is sprake van verminking van 
artikel 36 en de daaruit voortvloeiende schending van Gods eer door aan alle gezindten publieke godsdienstvrij-
heid toe te staan, een van de voornaamste redenen om naast de arp en de chu de sgp op te richten. ‘De eerlijk-
heid gebiedt dan ook te zeggen dat er nu, bijna 100 jaar later, bestaansrecht is voor een voluit gereformeerde par-
tij naast de sgp’ (In het Spoor, (2016), 248). Overigens positioneert de Landelijke Stichting zichzelf buiten de sgp 
en heeft daarom haar naam, naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen in het sgp-beginselprogramma in 
1989, gewijzigd in Landelijke Stichting tot bevordering van Staatkundig Gereformeerde beginselen, dus niet lan-
ger: handhaving. Een subtiel maar veelzeggend verschil. In de praktijk stemmen sgp-politici verdeeld over het 
honoreren van bijvoorbeeld een aanvraag van een moskee. Maar dat was al het geval sinds de jaren zeventig van 
de vorige eeuw, toen de islam mondjesmaat zijn intrede deed in de Nederlandse samenleving. De bezwaren tegen 
de komst van moskeeën zijn in deze tijd wel duidelijk minder geworden. Dit heeft ook te maken met de minder-
heidspositie van christelijke partijen, die beseffen dat zij nu in veel gevallen voor de omgevingsvergunning voor 
een kerkgebouw ook afhankelijk zijn geworden van een seculiere of achristelijke meerderheid.
65  W. Visscher, ‘Politiek in een seculier land en een seculiere tijd’, in: J.A. Schippers (red.), Op weg naar hon-
derd jaar sgp, missie - identiteit – perspectief (Gouda, 2008), 93-103; 101.
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godsdienstvrijheid tot stand is gekomen, al speelt de theologie nog zeker een rol 
van betekenis.

Er is ook te wijzen op externe factoren, zoals de toenemende secularisatie, de 
opkomst van de islam en andere niet-christelijke religies, de steeds meer omstre-
den geworden term van theocratie als gevolg van de vereenzelviging met fatwahs 
van radicale ayatollahs (zoals tegen de schrijver Salman Rushdie eind jaren tach-
tig), de algemeen aanvaarde grondwettelijke principes van vrijheid van godsdienst 
en het anti-discriminatiebeginsel. De maatschappij in de eenentwintigste eeuw is 
ingrijpend veranderd vergeleken met die van honderd jaar geleden. Dat heeft on-
miskenbaar gevolgen voor de het godsdienstige gedachtegoed van de sgp. De theo-
cratische lijn is zeker niet verdwenen, maar de toepassing en vertaling is minder 
stringent en wordt positiever verwoord. De steeds specialistischer geworden we-
reld van de politiek maken expliciete verwijzingen naar bijbels-religieuze opvattin-
gen in de politiek illusoir, behalve nog bij discussies over ethische zaken, zoals het 
debat over voltooid leven. Daar wordt regelmatig verwezen naar bijbelse princi-
pes, zoals ook bij de Mars voor het Leven, een demonstratie ten behoeve van de be-
schermwaardigheid van het menselijk leven.66 

Steeds meer geluiden in sgp-kring bepleitten een verder gaande acceptatie van de 
vrijheid van godsdienst, zoals bij oud-wethouder Ton van der Schans en sgp-jon-
geren als Jan Kloosterman en Jacques Rozendaal. Onderzoeken sinds het begin van 
de eenentwintigste eeuw wijzen uit dat de traditionele opvattingen over theocratie 
in de partij steeds meer onder druk staan.67 Ook daar overwegen soms pragmati-
sche argumenten: wie de ander zijn of haar vrijheid misgunt, zaagt de tak af waarop 
hij zelf zit. Dat bracht de historicus John Exalto in 2017 tot de stelling dat de sgp 
ook islamscholen zou moeten toestaan, omdat de partij immers ook zelf gebruik 
maakt van de onderwijsvrijheid.68

De formulering en uitwerking van het theocratisch beginsel zal in de toekomst 
steeds moeilijker worden. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de term in 
het kader van islamitisch fundamentalisme omstreden is geworden, maar ook om-

66  In het begin van de sgp hadden dominees de leiding over de politiek. Dat was ingegeven door de overtuiging 
dat de hoogste waarden in de politiek de geestelijke beginselen waren, die het beste verwoord konden worden 
door de geestelijke leiders. Dat principe wordt inmiddels al lang niet meer aangehangen, evenals het fenomeen 
van tijdrede – een godsdienstige beschouwing over de moderne tijd – nog slechts een sporadisch verschijnsel is. 
De sgp heeft nooit het beginsel gehuldigd dat politieke partijen moeten evangeliseren of dat de kerk een directe 
invloed moeten hebben in de politiek (in geval van een staatskerk). Wel dient de kerk zich profetisch te wenden 
tot overheid en politiek om de bijbelse beginselen bekendheid te geven. Maar dan is niet zo zeer sprake van directe 
invloed van de kerk, maar van de overtuiging dat de bijbelse beginselen heilzaam zijn voor de gehele samenleving. 
67  Vergelijk het onderzoek van het Reformatorisch Dagblad onder wethouders en een enquête onder lezers van 
het Reformatorisch Dagblad uit 2015. Opvallend is dat de sgp niet oproept tot het verbieden van de Koran, of 
zich tegen de bouw van moskeeën verzet als de aanvraag voldoet aan de vereiste procedures. Wel keerde Van der 
Staaij zich tegen al te expliciete en opzichtige uitingen van de islam in het publieke domein, zoals bij gebedsop-
roepen van minaretten (die de geloofsbelijdenis van de islam in de publieke ruimte laten schallen) en de bouw van 
megamoskeeën. Hier blijft dus de spanning bestaan tussen enerzijds de acceptatie van rechten van moslims in het 
publieke domein en anderzijds een terughoudendheid om die rechten ook royaal te accepteren. En dat heeft alles 
te maken met de overtuiging van de sgp dat gelijkheid van godsdiensten onbestaanbaar is.
68  Nederlands Dagblad, 8 september 2017.
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dat een onvoorwaardelijke erkenning van de vrijheid van godsdienst door de sgp 
uitblijft. En dat heeft alles te maken met de waarheidsvraag in religieus opzicht die 
de partij stelt. Toch staat de nadruk op deze waarheidsvraag niet in contrast met het 
beoefenen van de tolerantie. In de traditie van Van Ruler en de door hem geïnspi-
reerde sgp-leider Abma kon men ruimer over de tolerantie denken, zonder afbreuk 
te doen aan de radicaliteit van de theocratie. Tegelijkertijd participeert de partij in 
een politiek stelsel dat geheel gestoeld is op de vrijheid van godsdienst en dat daar-
om aan alle levensbeschouwelijke richtingen ruimte geeft. De interne en externe 
discussie over de (on)mogelijkheid van een theocratische overheidsvisie zullen dan 
ook niet verstommen. Wat in ieder geval zeker is, is dat de sgp de theocratische luis 
in de pels van de politiek zal blijven, al klinkt haar geluid beduidend minder preten-
tieus dan honderd jaar geleden.
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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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