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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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6 Meebewegende stabiliteit
 Organisatie en aanhang van de sgp

Joop van Holsteyn, Ruud Koole en Josje den Ridder

Inleiding: slechts stabiel?

Toen op 24 april 1918 vertegenwoordigers van acht lokale Zeeuwse kiesverenigin-
gen en van enkele kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten in Middelburg 
de Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp) oprichtten, konden zij niet bevroeden 
dat deze partij honderd jaar later als enige van de destijds bestaande politieke partij-
en nog zou bestaan. Zelfs de naam is al die tijd onveranderd gebleven, terwijl die bij 
de oprichting toch nadrukkelijk als ‘voorlopig’ werd beschouwd.1

Het beeld van de sgp als een stabiele partij is vaak gebezigd. De aanduidingen 
‘een stabiele factor in de Nederlandse politiek’ of ‘protestants, conservatief en sta-
biel’ zijn slechts enkele voorbeelden.2 Het is trouwens een beeld dat de sgp koes-
tert. ‘Stabiel’ past bij het conservatisme van de partij en sluit aan bij haar nadruk op 
tradities. ‘Het is kenmerkend voor de sgp dat de partij geen grote schommelingen 
kent’, meldt de website van de partij over haar achterban. De vermeende stabiliteit 
geldt zelfs het hoofdbestuur: ‘De genoemde stabiliteit van de partij blijkt ook uit de 
aantallen jaren dat haar bestuurders in functie zijn. De partij bestaat nu bijna 100 
jaar en zij heeft haar achtste voorzitter.’3 En één van de deelnemers aan het Leidse 
Partijledenonderzoek 2017, waarover hieronder meer, maakte van de gelegenheid 
gebruik om juist op dit aspect te wijzen, door als opmerking toe te voegen aan de 
vragenlijst: ‘De s.g.p. is een stabiele partij! Het volk ten baat!!’ Stabiliteit alom dus.

Electorale bewegingen

Toch is het beeld van stabiliteit incompleet. Zeker, de partij mag vrijwel steeds twee 
of drie zetels in de Tweede Kamer hebben behaald, dat wil nog niet zeggen dat er in 
de eeuw sinds haar oprichting geen enkel electoraal verkeer van en naar de sgp zou 
zijn geweest (zie voor de kiezersaanhang van de partij ook de bijdrage van Ron de 

1 I. Lipschits, De protestants-christelijke stroming tot 1940 (Deventer, 1977), 59; J. Schippers, ‘De sgp: een ka-
rakteristieke eik in een Hollands weidelandschap. Protestants, conservatief en stabiel’, in: F. Wielenga, C. van Ba-
len en M. Wilp (red.), Een versplinterd landschap. Bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Nederlandse po-
litieke partijen (Amsterdam, 2018), 167-195; 169.
2 J. Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het 
midden van de twintigste eeuw (Kampen, 1993), 221; respectievelijk Schippers, ‘De sgp’. 
3 Zie www.sgp.nl/partij/geschiedenis (geraadpleegd op 3 januari 2018).
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Jong in deze bundel). Natuurlijk was er vooral electoraal verkeer tussen en concur-
rentie met andere protestantse politieke partijen – en dan met name de Anti-Revo-
lutionaire Partij (arp) die in 1980 in het cda zou opgaan – maar ook seculiere par-
tijen wisten soms op de achterban van de sgp aantrekkingskracht uit te oefenen. 
Dat was overigens niet zozeer het geval met de Nationaal Socialistische Beweging 
(nsb), zoals lang is gedacht,4 maar bijvoorbeeld met de PvdA in de jaren vijftig op 
het eiland Tholen. Dat is op het eerste gezicht opmerkelijk voor een partij van zeer 
gelovige en behoudende gereformeerden, maar wordt beter begrijpelijk wanneer 
breder gekeken wordt naar de samenstelling van de achterban. Die was namelijk 
niet alleen gelovig, maar bestond voor een groot deel ook uit mensen met een zeer 
lage opleiding en dito inkomen. Die mensen stonden ‘in laag maatschappelijk aan-
zien’.5 De achterban van de arp mocht dan bestaan uit ‘kleine luyden’, de sgp ver-
tegenwoordigde vaak de ‘nog kleinere man’.6 Voor (land)arbeiders onder hen bleek 
de PvdA van Willem Drees, die de aow had helpen invoeren, soms een – weliswaar 
tijdelijk – electoraal alternatief.7

Dergelijke concurrentie met andere, zelfs seculiere partijen nuanceert het beeld 
van volkomen stabiliteit. Er was tevens sprake van enige fluctuatie in het percen-
tage sgp-kiezers (zie hieronder grafiek 1 en tabel 1 in de bijlage van deze bundel).8 
Eerst groeide de partij tot 1933, met een terugval in 1937. In de naoorlogse perio-
de was er stabiliteit tot 1967; in dat jaar verloor de sgp, vooral aan de Boerenpar-
tij, om daarna tot 1977 weer te groeien. Vanaf 1977 vond een electorale afkalving 
plaats, die vanaf 2010 werd omgebogen in lichte groei, al werden de percentages van 
1933, 1948, 1952, 1963 en 1971 niet meer gehaald. In absolute aantallen kiezers is er 
de laatste jaren overigens sprake van een record: in 2017 stemden 218.950 kiezers 
op de sgp – 2,1% van alle bij die Tweede Kamerverkiezingen geldig uitgebrachte 
stemmen. 

Inhoudelijke bewegingen

Op inhoudelijk terrein is de positie van de sgp evenmin volledig adequaat te ken-
merken met de term ‘stabiel’. Ook dat verbaast allicht op het eerste gezicht bij een 
zich conservatief en beginselvast noemende partij. Inderdaad leken tot in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw de sgp-standpunten als in graniet gebeiteld, maar 
daarna werd op een aantal gebieden een verschuiving van posities en standpunten 
zichtbaar. Dat ging soms wel met interne ruzies en heuse crises gepaard (zie verder 
onder ‘organisatie’).

4 Schippers, ‘De sgp’, 183. W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ide-
aal (Houten, 1990), 208.
5 W. Fieret, ‘De verhouding tussen de arp en de sgp tijdens het interbellum’, in: G. Harinck, R. Kuiper en 
P. Bak (red.), De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 (Hilversum, 2001), 157-170; 158.
6 Zwemer, In conflict met de cultuur, 234.
7 Ibidem, 249.
8 Schippers, ‘De sgp’, 183-187.
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Tot de jaren zeventig waren er kwesties die de partij weliswaar beroerden, maar 
die leidden niet tot noemenswaardige verschuivingen in politieke opvattingen. De 
sgp bleef de partij van de ‘bevindelijke’ gereformeerden, die zich in verschillende 
protestantse kerkgenootschappen bevonden.9 De sgp heeft zich daarom altijd als 
een ‘interkerkelijke’ partij beschouwd. 

De piëtistische stroming in de gereformeerde wereld moest aan het begin van de 
twintigste eeuw niets hebben van de arp van Abraham Kuyper. Waar Kuyper in 
zijn partij pleitte voor actieve deelname aan de politiek, waren de piëtistisch inge-
stelde gereformeerden veeleer ‘wereldmijders’: zij kozen bewust voor een geringe 
gerichtheid op en betrokkenheid bij de wereld. En waar Kuyper volgens zijn leer 
van de ‘antithese’ politieke samenwerking met rooms-katholieken niet uitsloot, 
zetten de bevindelijk gereformeerden zich daar sterk tegen af. Zij onderschreven 
immers de onverkorte tekst van artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 
1561, waarin opgeroepen werd ‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse 
godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronde te werpen’. Deze passage was in 
1905 tot groot verdriet van de piëtistische gereformeerden door de synode van de 
Gereformeerde Kerken tussen haakjes geplaatst, en de arp had dat overgenomen. 
Voor de bevindelijk gereformeerden was dit een nieuw, schrijnend voorbeeld van 
beginselverzaking door de antirevolutionairen. Andersom verweet de arp de sgp 
gemakkelijke beginselpolitiek van een partij die niet tot regeringsverantwoorde-
lijkheid was geroepen.10

Ook op sociaaleconomisch terrein onderscheidde de sgp zich van de arp met 
standpunten die het staatkundig gereformeerde gedachtegoed lang zouden ken-
merken. Waar de arp zich met haar minister Syb Talma in het kabinet-Heemskerk 
(1908-1913) sterk had gemaakt voor sociale wetgeving, bepleitte de sgp een mini-
male overheid en bijbehorend beperkt overheidsingrijpen. Meer in het algemeen 
was de sgp gericht tegen ‘staatsdwang’, niet alleen op sociaal terrein (onder andere 
tegen ‘verzekeringsdwang’) maar ook op medisch gebied (zoals tegen vaccinatie-
plicht). Helemaal consequent was zij in deze positie niet: op religieus terrein werd 
juist een actieve overheid gewenst, die in de politiek de bijbelse normen diende te 
bevorderen.

Door veranderingen in de samenleving, die ook hun weerslag hadden op de or-
ganisatie van de sgp (zie de volgende paragraaf), begonnen vanaf de jaren zeven-
tig van de twintigste eeuw standpunten van de sgp te verschuiven, vaak geleidelijk 
maar even zo goed fundamenteel.11 De directeur van het wetenschappelijke bureau 

9  C.S.L. Janse, Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevin-
delijk gereformeerden (Houten, 1985); R. Koole, ‘De Staatkundig Gereformeerde Partij’, in: idem, Politieke par-
tijen in Nederland. Ontstaan en ontwikkeling van partijen en partijstelsel (Utrecht, 1995), 127-133.
10  Fieret, ‘De verhouding tussen de arp en de sgp tijdens het interbellum’, 163.
11  A.H.M. Dölle, ‘De Staatkundig Gereformeerde Partij’, in: R.A. Koole (red.), Jaarboek 1981 Documentatie-
centrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen, 1982), 158-187; F. van Lieburg, ‘De stille refolutie. Mentali-
teitsverandering bij de staatkundig gereformeerden in Nederland’, in: Religie & Samenleving, 9 (2014), nr. 1, 44-
61.
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van de sgp heeft in 2018 die programmatische ontwikkelingen opgesomd.12 We ge-
ven zijn opsomming staccato weer:

–  van theocratie naar ‘Bijbels genormeerde politiek’ in de democratie;
–  van anti-rooms naar islam-kritisch;
–  Europese Unie: van afwijzing naar kritische acceptatie;
–  het joodse volk: van ‘vijanden van Christus’ naar pro-Israël;
–  economie: van verzet tegen ‘staatsdwang’ naar acceptatie van sociaal beleid;
–  vrouwen: van uitsluiting naar participatie van vrouwen in de politiek.

In het bestek van dit hoofdstuk is het onmogelijk al deze ontwikkelingen te behan-
delen (zie ook de bijdragen van Fred van Lieburg, Klaas van der Zwaag en Henk 
Post in deze bundel), maar het is interessant om na te gaan of dergelijke program-
matische verschuivingen traceerbaar zijn in opvattingen van met name partijleden 
(en kiezers), en of sommige veranderingen wellicht gerelateerd zijn aan het toege-
nomen opleidingsniveau van (jongere) leden van de sgp, zoals wel wordt gesugge-
reerd.13 Daarover verderop in deze bijdrage.

De sgp is, kortom, een oude partij met een betrekkelijk stabiele achterban, die 
echter in het bijzonder de laatste decennia programmatisch aanzienlijke, mogelijk 
fundamentele veranderingen heeft doorgemaakt. De organisatiestructuur van de 
partij was daarbij echter eerder volgend dan leidend.

De partijorganisatie van de sgp

Structuur en cultuur

De met afstand belangrijkste verandering in de organisatiestructuur van de sgp kreeg 
pas in 2014 haar beslag. In dat jaar stapte de sgp namelijk over van een federatieve 
naar een hybride structuur, nog slechts een laatste stap verwijderd van het in Neder-
land dominante model van een landelijke eenheidspartij.14 Deze tussenstap was nodig 
om voldoende steun voor deze verandering te krijgen. Het huidige hybride karakter, 
door de sgp een ‘duale partijstructuur’ genoemd, is gelegen in het feit dat op lokaal ni-
veau naast de nieuwe afdelingen van de landelijke eenheidspartij het voortbestaan van 
autonome lokale kiesverenigingen (met eigen rechtspersoonlijkheid) mogelijk bleef.

Tot 2014 waren uitsluitend zelfstandige lokale kiesverenigingen de basis van de 
sgp. De landelijke partij was door kiesverenigingen opgericht. Het begon in Zee-
land, maar de partij spreidde zich snel uit over andere delen van het land en dan met 
name in de ‘Bijbelgordel’, ‘Protestantenband’ of ‘Refogordel’ , zoals de Nederland-

12  Schippers, ‘De sgp’, 173-183.
13  Ibidem, 173, 180.
14  sgp-Congresbundel 2014. Voorstellen huishoudelijke vergadering d.v. op zaterdag 14 juni 2014.
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se Biblebelt wel wordt genoemd.15 De sgp is aldus een voorbeeld van een partij met 
een buitenparlementaire oorsprong.

De landelijke partijorganisatie was er overigens eerder dan vertegenwoordi-
ging in het parlement; dat laatste gebeurde pas in 1922, toen ook vrouwen moch-
ten stemmen. De betrekkelijk snelle uitbouw van de landelijke organisatie – medio 
1922 telde de sgp ten minste 36 kiesverenigingen, eind 1925 meer dan 100, en aan 
het einde van het Interbellum circa 25016 – was opvallend, zeker voor een partij van 
mensen die zich tot dusver hadden gekenmerkt door wereldmijding en daardoor 
politiek onervaren waren. Het was de predikant uit Yerseke, Gerrit Hendrik Ker-
sten, die bevindelijk gereformeerden, althans de mannen, stimuleerde actief aan de 
politiek deel te nemen. De zogeheten Pacificatie van 1917 was de directe aanleiding. 
Die grondwetswijziging bracht de gelijke financiering van openbaar en bijzonder 
onderwijs, voerde het evenredige kiesstelsel in en koppelde de invoering van het al-
gemeen mannenkiesrecht (vanaf 1919 ook voor vrouwen) aan de invoering van de 
stemplicht of opkomstplicht.17 Kersten had zich als predikant van de Gereformeer-
de Gemeenten sterk gemaakt voor eigen scholen en wilde die verworvenheid kun-
nen verdedigen in het nationale parlement. Bovendien konden door de zogenaam-
de stemplicht de bevindelijken niet langer wegkijken van de politiek. De arp was 
om hierboven al genoemde redenen geen aantrekkelijke optie; een eigen partij was 
dus geboden. Het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging vergrootte daar-
bij de kansen om in het parlement vertegenwoordigd te raken. In 1918 lukte dit met 
5.180 stemmen (0,39%) nog niet, in 1922 met 28.744 (0,91%) wel: Kersten werd lid 
van de Tweede Kamer. 

Kersten domineerde de landelijke sgp.18 Hij was naast Kamerlid tevens voorzit-
ter van het hoofdbestuur en redacteur van De Banier, het in 1921 opgerichte par-
tijblad. De sgp had in haar beginjaren trekken van een leiderspartij: Kersten was 
de spin in het web van de sgp, een leidersfiguur en het gezicht naar buiten toe. Hij 
verkreeg door ‘een zekere dominantie een sterke positie’ in de partij, aldus Fieret.19 

Maar Kersten was voorzitter van een federatieve partij. Dat uitte zich op twee 
manieren. Ten eerste bestond het hoofdbestuur uit mannen, veelal predikanten, af-
komstig uit verschillende kerkgenootschappen, niet alleen de Gereformeerde Ge-
meenten van Kersten. Het precaire maar noodzakelijke evenwicht tussen kerkge-
nootschappen beperkte de macht van de partijvoorzitter enigszins. Ten tweede 
bleef zijn macht beperkt tot het landelijke niveau; de relatie tussen hoofdbestuur 

15  J.D. Snel, ‘Waarom daar? De Refoband of Refogordel als onderdeel van de Protestantenband’, in: F. van Lie-
burg (red.), Refogeschiedenis in perspectief. Opstellen over de bevindelijke traditie (Heerenveen, 51-91); C.S.L. 
Janse en F.A. van Lieburg, ‘In 1878 was de protestantenband aanzienlijk breder dan tegenwoordig’, in: Neder-
lands Dagblad, 28 juni 2013. 
16  Fieret, ‘De verhouding tussen de arp en de sgp tijdens het interbellum’, 160.
17  J.J.M. van Holsteyn en G.A. Irwin, ‘Vroeger was alles beter … Argumenten voor en tegen opkomstplicht’, 
in: R.B. Andeweg en M. Leyenaar (red.), Alle stemmen tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht (Amsterdam, 2017), 
47-65.
18  Zwemer, In conflict met de cultuur, 223.
19  Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 38.
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en kiesverenigingen was zwak.20 Het hoofdbestuur had nauwelijks binding met de 
rest van de partij. Er was ook geen partijbureau dat contacten onderhield. Er was 
geen landelijke vorming en scholing van partijleden, ook al was daar vanuit Zee-
land om verzocht. Vanuit die provincie werd in 1934 het initiatief genomen om een 
Landelijk Verband van Studieverenigingen – denk hierbij in het bijzonder aan Bij-
bel- en beginselstudie – waarin vooral jongere partijleden zich verzamelden en ver-
enigden. Dat Verband leed echter lange tijd een nogal marginaal bestaan. In 1932 
was in Zeeland al een Vereniging van Staatkundig Gereformeerde Overheidsper-
sonen opgericht, maar ook die bleef vooralsnog beperkt tot die ene provincie, waar 
vooral de ‘lichtere’ stroming der bevindelijken woonde. Binnen die ‘lichtere’ rich-
ting bestond meer aandacht voor praktische politieke zaken, terwijl de ‘zwaardere’ 
richting zich overwegend beperkte tot het belijden van het geloof. Elders, waar die 
‘zwaardere’ richting domineerde, bleek de behoefte aan studie en overleg uiterst 
beperkt. En het hoofdbestuur onder leiding van Kersten torpedeerde elk initiatief 
van onderop, wellicht om een manifestatie van interne verdeeldheid te voorkomen 
over de vraag ‘getuigen of besturen?’ Diversiteit aan kerkgenootschappen werd al-
dus aangevuld met verscheidenheid van opvattingen en regio’s.

Het charisma van Kersten zelf reikte overigens vèrder dan het hoofdbestuur, voor-
al in zijn eigen kerkelijke achterban. Dat bleek ook direct na de Tweede Wereld-
oorlog. Kersten was door de Commissie Zuivering Staten-Generaal de toegang 
tot de Tweede Kamer ontzegd vanwege zijn (te) passieve houding ten aanzien van 
de Duitse bezetter.21 Binnen de partij was er daarnaast kritiek op de wijze hoe tij-
dens de oorlog met de drukkerij van De Banier was omgegaan, resulterend in 
het opkopen van het blad door de familie Kersten. Een conflict ontstond tussen 
het hoofdbestuur en verschillende kiesverenigingen. In 1947 en 1948 woedde er 
zelfs een kleine brochureoorlog tussen verschillende ‘Comités van Bezwaarden’ 
en het hoofdbestuur. De titels van brochures, zoals ‘Die tyrannie verdrijven’ en 
‘De vruchten der partijdictatuur’, logen er niet om, al bleef de verdeeldheid voor 
de buitenwereld goeddeels verborgen. Het door Kersten gedomineerde hoofdbe-
stuur gaf in het conflict echter geen krimp, mede gesteund door de grote aanhanke-
lijkheid van delen van de achterban aan Kersten.22 Pas vele jaren later, in 1990, zou 
het hoofdbestuur van de sgp erkennen dat Kersten ‘ten diepste onvoldoende oog 
[heeft] gehad voor de gevaren van het nationaal-socialisme’ en aangeven de hou-
ding van het toenmalige hoofdbestuur te betreuren.23

De dominantie van de politiek leider bleef na de dood van Kersten in 1948 nog 
vele jaren het kenmerk van de cultuur in de sgp-organisatie, ook al was het charis-
ma van ds. Zandt (1946-1961), ir. Van Dis (1961-1971), ds. Abma (1971-1981) en ir. 

20  Zwemer, In conflict met de cultuur, 224.
21  Koole, ‘De Staatkundig Gereformeerde Partij’, 130; Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 240-244; 
E. Bosma, Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het nationaal-socialisme 1920-1950 
(Apeldoorn, 2015).
22  Zwemer, In conflict met de cultuur, 225.
23  De Banier, 1 november 1990.
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Van Rossum (1981-1986) minder dan dat van de oprichter van de partij. De keer-
zijde daarvan was een tamelijk grote mate van passiviteit bij de kiesverenigingen.24 

Maar in de jaren zestig werden toch de eerste veranderingen zichtbaar. De al lan-
ger bij sommigen bestaande onvrede over het gebrek aan aandacht voor bestuurlij-
ke en politieke deskundigheid van volksvertegenwoordigers kwam in 1963 aan de 
oppervlakte door een ongebruikelijke, maar vergeefse voorkeursactie om de inge-
nieur Henk van Rossum in de Kamer te krijgen. Vooral jongeren bepleitten meer 
aandacht voor expertise; het ‘getuigen’ van een ‘domineespartij’ was hen te be-
perkt. De toegenomen aandacht voor jongerencultuur in de jaren zestig en de verla-
ging van de kiesgerechtigde leeftijd in een zich gestaag seculariserende samenleving 
speelden op de achtergrond mee. Het Landelijk Verband van Studieverenigingen 
herwon in die jaren aan elan en richtte zich, vooral onder invloed van studenten 
en afgestudeerden aan de christelijke lerarenopleiding De Driestar in Gouda, op 
actuele maatschappelijke kwesties in plaats van louter beginselstudie. Het aantal 
abonnees van hun begin jaren zestig opgerichte blad Onderling Kontakt steeg van 
1.071 in 1966 tot 2.024 in 1969.25 Dat was trouwens mede het gevolg van een actie 
van jongeren op Walcheren. Die hadden het initiatief genomen tot een enquête on-
der partijleden. De publicatie van de resultaten daarvan had de nodige voeten in de 
aarde en was de opmaat tot een heuse crisis in de partij in 1969. Tegenover elkaar 
stonden ‘Walcheren’ en de ‘Veluwe’, de ‘lichte’ respectievelijk de ‘zware’ richting. 
In deze ‘liggingsverschillen’, zoals de bloedgroepen wel werden genoemd, speelden 
verschillen in kerkelijke achtergrond een rol. De zachtmoedige partijleider Hette 
Abma had de grootste moeite de partij bijeen te houden. Zelf was hij eveneens on-
derwerp van forse kritiek, omdat sommigen hem te ‘licht’ vonden. Na een tumultu-
eus verlopen algemene vergadering, het sinds de oprichting van de partij bestaande 
jaarlijkse congres van afgevaardigden van de kiesverenigingen, richtte de conserva-
tieve vleugel in 1969 de Landelijke Vereniging van Bezwaarden in de Staatkundig 
Gereformeerde Partij op. Abma werd verweten een ‘godslasteraar’ en een ‘vijand 
van Gods volk’ te zijn!26 Het hoofdbestuur distantieerde zich hier van, maar nam 
ook afstand van het Walcherse rapport, waarin meer aandacht voor praktische poli-
tiek werd bepleit (en voor minder predikanten in de Kamer). 

Niettemin leidde de crisis van eind jaren zestig tot enkele veranderingen in de 
partijstructuur. De kandidaatstelling werd zo gewijzigd dat er minder predikanten 
en ouderen op de lijst zouden komen te staan. De behoudende vleugel kreeg een ex-
tra zetel in het hoofdbestuur. De bezwaarden waren hiermee echter niet tevreden 
en zetten hun organisatie voort. In 1977 ging die de Landelijke Stichting tot Hand-
having van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen heten, die een eigen blad had: 
In het sgpoor. Na herhaaldelijke conflicten en het opstellen van een nieuw begin-
selprogramma in 1989/1990 stapten sommige van deze bezwaarden zelfs uit de sgp. 

24  Zwemer, In conflict met de cultuur, 240.
25  Ibidem, 304, noot 298.
26  Ibidem, 286.
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De Stichting zou onder een gewijzigde naam (‘Handhaving’ werd ‘Bevordering’) 
daarna haar pijlen op de sgp blijven afvuren.

De progressieven rond Onderling Kontakt hadden in 1969 overigens ook niet 
helemaal hun zin gekregen, maar konden zich meer vinden in de verdere ontwikke-
lingen. Voor hen was het belangrijk dat in 1974 eindelijk een Studie- en Voorlich-
tingscentrum werd opgericht met een eigen periodiek: Zicht. De introductie van 
overheidssubsidie voor dit type partijactiviteiten in de jaren zeventig heeft hieraan 
zeker bijgedragen en bevorderde vanwege gescheiden subsidiestromen dat ‘studie’ 
werd losgekoppeld van ‘voorlichting en scholing’. De eerste activiteit vond plaats 
in de Stichting Studiecentrum sgp (het wetenschappelijk bureau) en de tweede in 
Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum (svv). Ook de jongerenorganisatie 
profiteerde van de gouden koorden van politieke partijen met de overheid. De par-
tij die zich ooit kenmerkte door principieel verzet tegen elke ‘staatsdwang’, paste 
zich aan toen overheidssubsidies geldend recht werden.

Vanaf de jaren zeventig vond een zekere professionalisering van de partijorga-
nisatie plaats. Er kwam een partijbureau dat de contacten met de ruim 200 lokale 
kiesverenigingen onderhield; de teruggang van 250 kiesverenigingen in 1956 naar 
212 in 1987 moet deels verklaard worden uit de afname van het aantal gemeenten 
in Nederland.27 In 1994 werd een bezoldigde algemeen secretaris benoemd. In 2000 
werd het partijvoorzitterschap gesplitst: naast de traditionele predikant als par-
tijvoorzitter kwam er een ‘algemeen voorzitter’ die het politiek-organisatorische 
werk voor zijn rekening ging nemen. Een Landelijk Verband van Staatkundig Ge-
reformeerde Gemeentebestuurders organiseerde de lokale politici in de partij. 

De discussie over actuele kwesties kreeg een impuls door de vele nota’s en studies 
die geproduceerd werden door de svv en het wetenschappelijk bureau, dat vanaf 
1992 de Guido de Brès-Stichting heette, genoemd naar de opsteller van de Neder-
landse Geloofsbelijdenis uit 1561. Ook de jongerenorganisatie liet zich met vele 
‘infoschetsen’ niet onbetuigd. In 1992 liet zij de aanduiding Landelijk Verband van 
Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen vallen en noemde zich sgp-jonge-
ren. Haar ledental groeide in die jaren enorm: in 1990 passeerde zij de 10.000 leden 
en was daarmee de grootste jongerenorganisatie van een Nederlandse politieke par-
tij. Die toename was mede gestimuleerd door de toelating in 1980 van meisjes tot 
de studieverenigingen (voor de partij zelf waren vrouwelijke leden voorlopig nog 
taboe; zie hierna) en door de lage leeftijd waarop jongeren lid konden worden (in 
2018: elf jaar; van elf tot vijftien jaar is het lidmaatschap gratis). Met ruim 7.300 le-
den zijn de sgp-jongeren in 2018 nog altijd de grootste jongerenorganisatie van een 
politieke partij, al wordt het hoogtepunt van de jaren negentig niet meer gehaald.28

27  Zie voor de ontwikkeling in het aantal gemeenten in Nederland: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/01/aantal-
gemeenten-in-2016-daalt-naar-390 (geraadpleegd op 1 februari 2018).
28  Volgens de voorzitter van deze jongerenorganisatie, Willem Pos, is overigens begin 2018 ‘49 procent van 
de 7.000 leden vrouw’; zie www.ad.nl/politiek/de-sgp-vrouwen-in-een-massa-testosteron~a46f3e5d/ (geraad-
pleegd op 14 januari 2018).
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Met de professionalisering van de partij veranderde de positie van haar poli-
tiek leider. Het in het interbellum gehanteerde model met een dominante partij-
leider was na de Tweede Wereldoorlog al veel minder vanzelfsprekend geworden. 
In de eenentwintigste eeuw lijkt de sgp definitief te kiezen voor een model waarin 
de sgp-leider weliswaar nog altijd het boegbeeld maar niet langer als enige het ge-
zicht naar buiten is. Waar in politicologische studies na de eeuwwisseling een trend 
naar ‘presidentialisering’ van en binnen partijen wordt gesignaleerd,29 is bij de sgp 
dan ook eerder sprake van ‘collegialisering’: het leiderschap wordt gedragen door 
het bredere college van partijbestuur en fractie. Dit geleidelijke proces werd bevor-
derd door de persoonlijkheid van de politiek leider. Na de overgangsfiguur Van 
Rossum kwam het leiderschap achtereenvolgens in handen van Bas van der Vlies 
(1986-2010) en Kees van der Staaij (vanaf 2010), die zich relatief open en actief naar 
samenleving en partij opstelden. Dat zij geen predikant waren, is allicht tekenend. 

Van der Vlies was afkomstig uit de behoudende vleugel van de Nederlandse Her-
vormde Kerk (hervormden rechts van de Gereformeerde Bond rondom het blad 
Het Gekrookte Riet) en kon daarom rekenen op enig krediet van de bezwaarden in 
de partij, maar juist tijdens zijn leiderschap vonden twee belangrijke doorbraken in 
de partijorganisatie plaats die bij die bezwaarden moeilijk lagen: vrouwen mochten 
actief worden in de sgp, en de partij legde haar schroom af om in de audiovisuele 
(massa)media op te treden. Beide ontwikkelingen gingen echter bepaald niet van-
zelf.

Vrouwen in de SGP-organisatie

De sgp was van oudsher gekant tegen de participatie van vrouwen in het publieke 
leven, ook tegen hun actief en passief stemrecht (zie de bijdrage van Henk Post in 
deze bundel). Volgens het lang door de sgp volgehouden standpunt schreef de Bij-
bel dit voor. God had eerst Adam geschapen, daarna Eva. Deze ‘scheppingsorde’ 
bepaalde dat de man het hoofd is van het gezin en dat alleen hij geroepen is zich met 
zaken te bemoeien die te maken hebben met het ‘regeerambt’. 

Bij deze positie ten aanzien van vrouwen werden vanaf de jaren zestig vraagtekens 
geplaatst. Dat bleek bijvoorbeeld uit de crisis die in 1969 ontstond naar aanleiding 
van het genoemde ‘Walcherse rapport’. In een gesprek met bezwaarden had voorzit-
ter Abma gesteld dat het hoofdbestuur in meerderheid voor het stemmen door vrou-
wen was.30 Die kwestie was door de komende afschaffing van de opkomstplicht (in 
1970) actueel geworden. Abma’s opmerking ging de bezwaarden echter veel te ver en 
was één van de reden waarom zij hem althans figuurlijk met pek en veren besmeur-
den. Maar de grote gevoeligheid van de kwestie was duidelijk en die zou de partij de-
cennia in haar greep houden. De ‘lichtere’ richtingen wilden voorzichtige stappen 
zetten, de zwaardere kiesverenigingen zetten voortdurend de hakken in het zand.

29  T. Poguntke en P. Webb (red.), The presidentialization of politics. A comparative study of modern democra-
cies (Oxford, 2005).
30  Zwemer, In conflict met de cultuur, 286.
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In de jaren tachtig probeerde het hoofdbestuur de patstelling te doorbreken.31 
Meisjes mochten lid worden van de jongerenorganisatie. In 1984 publiceerde het 
bestuur twee notities, echter zonder concrete voorstellen. Een moeizaam debat 
volgde. Eind jaren tachtig was een wijziging van het beginselprogramma aan de 
orde. Het actieve kiesrecht voor vrouwen werd niet langer volledig uitgesloten, 
maar het vervullen van politieke functies door vrouwen werd nog altijd strijdig ge-
acht met de roeping van de vrouw. Nog steeds is dit de tekst van artikel 10 van het 
beginselprogramma van de sgp. 

De introductie van deze tekst in 1989 beëindigde de discussie niet. Mochten 
vrouwen lid worden van de partij? Het federatieve karakter van de partijorgani-
satie speelde hier een rol. Sommige lokale kiesverenigingen, autonoom als zij ten-
slotte waren, hadden vrouwen als lid ingeschreven. Tegenstanders argumenteerden 
dat vrouwen aldus meebeslisten over bijvoorbeeld de kandidaatstelling en daar-
mee over zaken die met het regeerambt te maken hadden. In de jaren negentig liep 
de interne spanning hoog op. In 1993 stapte zelfs de partijvoorzitter, de Katwijk-
se predikant Wim Hovius, op, toen de huishoudelijk vergadering van de sgp het 
lidmaatschap van vrouwen bleef uitsluiten. Op Prinsjesdag 1995 publiceerde het 
hoofdbestuur een compromisvoorstel: in de statuten zou worden opgenomen dat 
het ‘gewone partijlidmaatschap’ alleen zou openstaan voor mannen; een ‘buiten-
gewoon lidmaatschap’ stond open voor mannen èn vrouwen. Maar die buitenge-
wone leden mochten geen bestuursfunctie in de partij vervullen, geen kandidaat of 
afgevaardigde zijn en niet stemmen over besluiten in de partij. Tegenstanders van 
het compromis wilden ook nog vastleggen dat vrouwen niet mochten meediscussi-
eren tijdens vergaderingen. Niettemin werd het voorstel met de vereiste twee derde 
meerderheid aangenomen, zij het nipt. 

Juist deze statutaire bepaling die wat meer ruimte aan vrouwen bood zou cruci-
aal zijn voor een aantal rechtszaken in de jaren daarna. Waar in 1995 enkele juridi-
sche processen over het lidmaatschap van vrouwen nog geen consequenties voor de 
sgp hadden gehad, bood de nieuwe statutaire bepaling meer mogelijkheden om de 
partij juridisch aan te pakken: daarin werd immers zwart op wit onderscheid tussen 
mannen en vrouwen gemaakt! De kwestie trok ook steeds meer belangstelling bui-
ten de partij. De beide andere orthodox-protestantse partijen, de Reformatorische 
Politieke Federatie (rpf) en het Gereformeerd Politiek Verbond (gpv), die met de 
sgp sinds 1984 een gezamenlijke lijst voor de verkiezingen van het Europees Parle-
ment indienden, hielden vast aan de mogelijkheid van een vrouw op die lijst. In het 
Nederlandse parlement werden vragen gesteld of de praktijk van de sgp zich wel 
verdroeg met het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 
van vrouwen uit 1979. 

31  Zie hiervoor het lemma sgp in de jaarlijkse overzichten ‘Het partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke 
gebeurtenissen van het jaar …’ in de achtereenvolgende edities van het Jaarboek Documentatiecentrum Neder-
landse Politieke Partijen voor de periode 1980-2007; zie dnpp.ub.rug.nl/dnpp/publicaties/jaarboeken (geraad-
pleegd in januari 2018). Zie verder Schipper, ‘De sgp’, 181-183.
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De externe druk kreeg juridisch vorm in rechtszaken die onder andere door de 
Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichman waren aangekaart. Dit leidde in 
2005 tot twee uitspraken van de rechtbank Den Haag.32 Eén daarvan stelde dat 
de overheidssubsidie aan de sgp per direct diende te worden stopgezet. De twee-
de bepaalde dat de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichman (met anderen) 
niet ontvankelijk was, waardoor de eis werd afgewezen dat de sgp de uitsluiting 
van vrouwen voor het gewone lidmaatschap zou opheffen. De impact hiervan was 
groot. Als gevolg van de eerste uitspraak kwam een interne fondsenwerving op 
gang. De achterban reageerde gul, met bijna 400.000 euro voor het verkiezings-
fonds en ruim 300.000 euro voor het ‘subsidiestopfonds’. De tweede uitspraak was 
weliswaar op het oog gunstig voor de sgp, maar het feit dat het een puur juridisch-
technische reden was geweest waardoor de partij de dans ontsprong (namelijk niet-
ontvankelijkheid), gecombineerd met voortdurende interne druk, vooral van de 
jongerenorganisatie, bracht de sgp er in 2006 toch toe de constructie uit 1996 van 
het bijzonder lidmaatschap op te heffen. 

Interne verdeeldheid leidde echter opnieuw tot een halfslachtige stap: vrouwen 
mochten ‘volwaardig’ lid worden maar zij werden niet geacht ‘leidende taken’ te 
verrichten, zoals het voorzitterschap van een kiesvereniging, of deel te nemen aan 
het openbaar bestuur. Het beginselprogramma stelde de grens aan dit volwaar-
dig lidmaatschap. Het verbaast dan ook niet dat het juridisch gevecht werd voort-
gezet. Vervolgprocedures leidden uiteindelijk in 2010 tot een arrest van de Hoge 
Raad. Het inhouden van overheidssubsidie werd daarbij niet passend gevonden, 
maar de staat kreeg wel de opdracht om effectieve maatregelen te nemen die ertoe 
zouden leiden dat de sgp het passief kiesrecht aan vrouwen toekent.33 Partijleider 
Van der Vlies verzuchtte: ‘Houdt dat nu nooit eens op? Mogen we astublieft zelf 
uitmaken hoe we onze zaken binnen en namens de partij regelen?’34 De nood was 
echter nu zo hoog, dat de altijd euro-kritische sgp zelfs een klacht indiende bij het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar dit Hof oordeelde in 2012 dat 
de sgp vrouwen niet mag uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motie-
ven.35 Zo was het uiteindelijk externe druk en interventie die de felle interne discus-
sie beslechtte: het nog steeds geheel uit mannen bestaande hoofdbestuur van de sgp 
schrapte in de statuten noodgedwongen de bepalingen die de kandidaatstelling van 
vrouwen verhinderden. In 2014 werd vervolgens Lilian Janse als eerste vrouw tot 
lokale lijsttrekker aangewezen en vervolgens gekozen als raadslid. Op Walcheren 
(in Vlissingen), dat dan weer wel. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 

32  A.H.M. Dölle, ‘De sgp onder vuur’, in: G. Voerman (red.), Jaarboek 2005 Documentatiecentrum Neder-
landse politieke partijen (Groningen, 2006), 99-122.
33  Hoge Raad, ‘Uitspraak over vrouwenstandpunt sgp t.a.v. passief kiesrecht vrouwen voor gekozen algemeen 
vertegenwoordigende overheidsorganen’, 9 april 2010; zie deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:hr:201
0:BK4549 (geraadpleegd op 6 januari 2018).
34  B. van der Vlies, Elke dag van de partij. Dagboek 2008 (Apeldoorn, 2009), 11.
35  ehrm, Besluit Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake ‘staatkundig gereformeerde partij 
against the Netherlands’. Application no. 58369/10, 10 juli 2012.; zie hudoc.echr.coe.int/eng#{“appno”:[“58369/
10”],”itemid”:[“001-112340”]} (geraadpleegd op 6 januari 2018).
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van 2018 kreeg vervolgens het lijsttrekkerschap van Paula Schot, uit een Zeeuws 
sgp-nest afkomstig, in nota bene Amsterdam in de media ruime aandacht.36 Poli-
tiek tekenaar Jos Collignon liet Schot in haar eentje de Amsterdamse stadspoort 
rammen, onder het toeziend, waarderend oog van enkele in het zwart geklede sgp-
heren …37

De SGP en de massamedia

Voor een andere fundamentele verandering in de organisatie was juridische druk 
niet nodig, maar speelden eveneens veranderde externe omstandigheden en druk 
van binnenuit een belangrijke rol. De sgp ging zich meer actief presenteren in de 
audiovisuele massamedia.38 Lange tijd was het niet kennis nemen van ‘wereldse’ ra-
dio- en televisie-uitzendingen voor velen een principiële kwestie. In 1960 was dit 
door de algemene vergadering van de sgp ook formeel vastgelegd. De eigen pers 
viel buiten dit bezwaar, omdat de inhoud daarvan vanzelfsprekend niet de ver-

36  Onder andere de Volkskrant (12 januari 2018), Trouw (13 januari 2018) en NRC Handelsblad (15 januari 
2018); aandacht voor het voortdurende verzet tegen een meer actieve rol van vrouwen in de politiek in onder 
meer de Telegraaf (16 januari 2018) en het Algemeen Dagblad (1 februari 2018).
37  De Volkskrant, 13 januari 2018.
38  Zie noot 30.

Paula Schot is de sgp-lijsttrekker voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 
Ze kreeg geen felicitaties van het hoofdbestuur voor haar kandidaatstelling. Tekening van Jos 
Collignon.
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derfelijke invloed werd toegedicht als de audiovisuele media. Tot die ‘eigen’ pers 
hoorde het partijblad De Banier, maar ook het Reformatorisch Dagblad. Tot die 
formeel onafhankelijke krant, onderdeel van Erdee Holding, was in 1967 het initia-
tief genomen vanuit sgp-kringen, onder anderen door de latere partijleider Van der 
Vlies; het eerste exemplaar verscheen in 1971.39 

In de loop van de tijd verminderde de aversie tegen radio en televisie. Het eerder 
aangehaalde ‘rapport Walcheren’ claimde in 1968 dat ‘bijna honderd procent van 
de sgp-ers radio heeft’ – maar dat werd betwist. Dat mocht misschien op Walche-
ren zo zijn, maar elders niet.40 Televisie was nog meer omstreden. Voor veel van de 
oorspronkelijke ‘wereldmijders’ ging dat medium, waarop in 1967 voor het eerst 
zelfs een naakte vrouw werd getoond (in het vpro-programma Hoepla), veel te 
ver. Niettemin kwam het vanaf de jaren zeventig zo nu en dan voor dat een sgp’er 
– zijns ondanks – in beeld was. Het geven van een reactie in een radiomicrofoon ge-
beurde al wel iets vaker. 

Het grote belang van de reguliere audiovisuele massamedia werd echter steeds 
meer erkend. In 1983 bepleitte een sgp-commissie de aanstelling van een persvoor-
lichter, maar actief gebruik maken van radio en televisie bleef nog even in de taboe-
sfeer. En toen in 1992 de voorlichter van de sgp-fractie in de Tweede Kamer, Menno 
de Bruyne, in een interview een lans brak voor het beter benutten van de massame-
dia voor het uitdragen van de sgp-standpunten, reageerde de conservatieve vleugel 
in In het sgpoor direct door te pleiten tegen èlke vorm van radio- of televisiegebruik.

Door de ontwikkeling van de media – vanaf 1990 de uitbreiding van commerci-
ele zenders en vanaf circa 2005 de opmars van velerlei social media – en de feitelij-
ke acceptatie ervan door grote delen van de achterban, ging de partij overstag. Op 
30 september 2005 verscheen partijleider Van der Vlies voor het eerst in een tv-ac-
tualiteitenrubriek (nova Politiek). De groei van het aantal kiezers in 2010 en 2012 
wordt wel mede toegeschreven aan de grotere zichtbaarheid van sgp’ers op tele-
visie en de sociale media.41 Van der Vlies’ opvolger, Van der Staaij, is erg actief op 
Facebook.

Niet alles is in beweging. Wat blijft, is de zondagsrust. sgp-politici zijn dan nooit 
te zien of horen in de media. Toegang tot websites van de partij en het Reformato-
risch Dagblad is die ene dag onmogelijk. Op de website van de partij verschijnt dan 
aan wie via dit medium contact zoekt het volgende bericht: ‘Zondag rustdag/De 
zondag is een zegen van de Schepper. Een dag om even op adem te komen en uit-
getild te worden boven de hectiek van iedere dag./Op zondag doen we niet aan po-
litiek. We rusten uit. En we luisteren naar het Woord van God, de Bijbel./Om die 
reden houdt de sgp haar ‘winkel’ op zondag dicht./Morgen hopen we weer voor u 
klaar te staan.’42

39  Van der Vlies vergiste zich kennelijk een jaar in zijn dagboek, zie idem, Elke dag van de partij, 47.
40  Zwemer, In conflict met de cultuur, 284.
41  Schippers, ‘De sgp’, 184.
42  Ook op dit punt lijken de jongeren in de sgp een andere positie in te nemen, gezien het feit dat hun website op 
zondag raadpleegbaar is. Zie www.sgpj.nl (geraadpleegd op zondag 14 januari 2018).



Joop van Holsteyn, Ruud Koole en Josje den Ridder 131

Naar een eenheidspartij

Ondanks verzet van bezwaarden had de sgp-organisatie de draai naar de samenle-
ving gemaakt. Het versterken van deze externe gerichtheid kon vervolgens als ar-
gument worden gebruikt om de partijorganisatie (verder) te moderniseren. In 2014 
werd het hoofdbestuur geprofessionaliseerd, een partijadviesraad ingesteld en de 
‘duale partijstructuur’ ingevoerd.

Natuurlijk speelden praktische overwegingen mede een rol: door het centralise-
ren van de organisatie kon veel organisatorische rompslomp de lokale partijorgani-
saties uit handen worden genomen, zodat er tijd vrij kwam voor andere zaken. Het 
doel van de organisatorische vernieuwingsoperatie werd echter met zorg omschre-
ven, opdat zowel de lichtere als de zwaardere richting in de partij zich daarin zou 
kunnen herkennen: ‘De kern van dit alles is de Goddelijke opdracht (voor eenieder) 
om Gods Woord tot meer erkenning te brengen in het maatschappelijke en politie-
ke leven. Daarnaast gaat het om het vergroten van de betrokkenheid op de partij, 
om het bevorderen van de interne bezinning op de beginselen van de partij en om 
het verbeteren van de externe vertolking daarvan in de hedendaagse maatschappe-
lijke en politieke context. Het is nodig om de partijorganisatie, als middel om deze 
doelen na te streven, te optimaliseren’.43

Die optimalisering ging echter niet zover dat de autonome kiesverenigingen ge-
heel werden vervangen door afdelingen van een landelijke partijorganisatie. Be-
staande kiesverenigingen mochten blijven bestaan, met eigen statuten en rechts-
persoonlijkheid. Nieuwe mochten echter niet meer worden opgericht; elk nieuw 
lokaal initiatief diende de vorm aan te nemen van een afdeling, onderdeel van en on-
derworpen aan de statuten van de landelijke partij. Het overgangskarakter van deze 
hybride of duale structuur kan er niet beter mee worden aangegeven. Stapje voor 
stapje naar een eenheidspartij – meebewegende stabiliteit.

De aanhang van de sgp

Beginselen worden gedragen door mensen, de organisatiestructuur van een partij is een 
lege huls zonder aanhangers in de vorm van kiezers en bovenal partijleden. Wie bevol-
ken nu die sgp en, secundair, welke kiezers worden zoal door de sgp aangetrokken? 

In 2008 en eind 2017 is door het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Uni-
versiteit Leiden onderzoek gedaan naar leden van politieke partijen, waaronder de 
sgp. Aan de hand van gegevens van deze Leidse Partijledenonderzoeken (lpo 2008 
en lpo 2017) schetsen we allereerst een beeld van sgp-leden in de eenentwintigste 
eeuw (door gebrek aan data kunnen geen uitspraken worden gedaan voor eerde-
re periodes in de honderdjarige partijgeschiedenis).44 De leden bepalen immers in 

43  sgp-Congresbundel 2014, 139. 
44  Met dank aan Jesse de Jong BSc voor zijn bijdrage aan de uitvoering van het Leidse Partijledenonderzoek 
2017 en aan de verwerking van de gegevens die in deze bijdrage worden gepresenteerd.
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hoge mate de verandering dan wel de stabiliteit en de vitaliteit van een (leden)par-
tij. Ook gaan we na of enkele vermoedens die in de geschiedschrijving van de par-
tij naar voren komen, traceerbaar zijn bij de sgp-leden. Zo is wel geopperd dat ver-
anderingen vooral gedragen zouden worden door jongere leden of leden met een 
relatief hoge opleiding. Is een dergelijk verschil aanwezig tussen jonger en ouder, 
tussen lager en hoger opgeleid? En hoe breed en algemeen worden de door de di-
recteur van het wetenschappelijke bureau geschetste programmatische ontwikke-
lingen (zie p. 122) gedragen door de partijleden?

Dat we in het bijzonder aandacht besteden aan de sgp-leden heeft een reden.45 
De sgp is immers nadrukkelijk een ledenpartij, ook in kwantitatief opzicht. Op 
1 januari 2018 telde zij in totaal 30.399 partijleden. De partij hoeft dan in dit opzicht 
alleen cda, PvdA en sp voor te laten gaan.46 Het aantal leden, dat wil tot 2014 zeg-

45  Naast een praktische reden: in onderzoek zoals het vanaf begin jaren zeventig rond Kamerverkiezingen ge-
organiseerde Nationaal Kiezersonderzoek (nko) is door de onderzoekstechnische aanpak ervan (selectie deelne-
mers op basis van een in beginsel aselecte steekproef) het aantal sgp-kiezers per afzonderlijk nko te gering om 
zinvolle analyses op uit te voeren. 
46  Zie pub.dnpp.eldoc.ub.rug.nl/files/root/dnppledentallen/lt_per01012017.pdf (geraadpleegd op 10 februari 
2018).
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gen: het totaal aan leden van de lokale kiesverenigingen, vertoont daarbij sinds de 
Tweede Wereldoorlog groei (zie grafiek 1 en tabel 3 in de bijlage achterin deze bun-
del). De grafiek laat tevens de toename zien van het absolute aantal kiezers van de 
sgp, met – mede vanwege de wisselende opkomst bij opeenvolgende Kamerverkie-
zingen – fluctuaties in het (relatieve) aandeel van het electoraat. De sgp heeft overi-
gens een hoge organisatiegraad, in die zin dat er ten opzichte van het aantal kiezers 
een relatief hoog aantal partijleden is, ruim boven het landelijke gemiddelde voor 
alle Nederlandse partijen.47

Leden

Wie zijn die sgp-leden? Hoe zien zij eruit gelet op sociaal-demografische kenmer-
ken? Welke opvattingen hebben zij? En zijn daarin het laatste decennium wijzigin-
gen opgetreden?

Verandering in het sociaal-demografische profiel van sgp’ers heeft zich in de 
eenentwintigste eeuw in ieder geval nauwelijks voorgedaan (zie tabel 1). Vrouwe-
lijke leden blijven de uitzondering op de regel: elke twintig leden tellen in 2008 èn 
2017 één vrouwelijk partijlid. De sgp is en blijft als het om leden gaat een mannen-
club. Wat leeftijdsopbouw betreft kent de partij in 2017 vergeleken met 2008 een 
iets ouder ledenbestand: het aandeel jongeren (hier opgevat als: jonger dan 45 jaar) 
is van een derde naar een kwart teruggelopen; de sgp lijkt niet aan enige vergrij-
zing te ontkomen.48 Op dit punt is zij vergelijkbaar met de ChristenUnie en Groen-
Links en wezenlijk anders dan 50plus, waar ongeveer driekwart van de partijleden 
aangeeft 65-plusser te zijn.49 In termen van opleiding was de sgp vergeleken met an-
dere partijen in 2008 de partij met een relatief gering aandeel hoogopgeleide leden.50 
Voor 2017 hoeft dat beeld niet te worden bijgesteld: in de sgp is in 2017 met bijna 
40% de grootste groep leden relatief laag geschoold. In deze opleidingscategorie zit 
zelfs bij de ‘oude’ 50plus slechts 15% van de leden, bij de ChristenUnie 10% en bij 
D66, GroenLinks en de vvd 5% of minder.

De sgp is in de ogen van vele buitenstaanders simpelweg een orthodox-protes-
tantse partij, maar kan gelet op de uiteenlopende denominaties binnen de partij 
met recht een interkerkelijke protestantse partij worden genoemd, met een sta-
biele verdeling over de diverse richtingen. Leden van de Gereformeerde Gemeen-

47  J. den Ridder, Schakels of obstakels? Nederlands politiek partijen en de eensgezindheid, verdeeldheid en re-
presentativiteit van partijleden (Leiden, 2014), 58.
48  De oudste deelnemer aan het lpo 2017 gaf aan geboren te zijn in 1921.
49  Omdat voor deze bijdrage in het kader van de dataverwerking van het lpo 2017 de sgp met voorrang is be-
handeld, kan geen vergelijking met alle andere in 2017 onderzochte partijen worden gemaakt. Waar in de tekst 
vergelijkingen worden gemaakt, zijn deze gebaseerd op een voorlopige analyse van de reeds beschikbare data van 
ChristenUnie, D66, GroenLinks, vvd en 50plus, die via internet (web-survey) verzameld zijn. Een vergelijking 
met het cda en de PvdA blijft achterwege vanwege het feit dat voor deze twee partijen de schriftelijke vragenlijs-
ten nog niet aan het via internet verkregen databestand zijn toegevoegd. Voor de sgp is eveneens een dergelijke 
hybride aanpak (schriftelijk plus internet) van de dataverzameling gehanteerd, maar zoals vermeld zijn hier de ge-
gevens van de schriftelijke vragenlijst met voorrang toegevoegd aan en geïntegreerd met het internetbestand. 
50  Den Ridder, Schakels of obstakels, 60-61.
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ten zijn dominant: zij tellen in zowel 2008 als 2017 op tot de helft van alle leden. 
Zij zouden dan onder de leden sterker vertegenwoordigd zijn dan onder de sgp-
kiezers, volgens een schatting dat in 2006 ongeveer een derde deel van de kiezers 
tot deze richting zou behoren.51 Met ruim tien% in beide jaren komen leden van 
de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de 
Protestantse Kerk in Nederland (pkn) op gepaste afstand, gevolgd door heel klei-
ne minderheden partijleden behorend tot de (vrije) Oud Gereformeerden (in Ne-
derland) en Christelijke Gereformeerde Kerken. Welke richting men overigens 
ook is toegedaan, voor het kerkbezoek maakt het niet uit – van de onderzochte 
partijleden zegt 99% elke week (of vaker) naar een godsdienstige bijeenkomst of 
kerkdienst te gaan.

Eerder stelden we dat het typeren van sgp’ers uitsluitend in termen van religie 
niet afdoende is. Als we vanuit een meer sociaal perspectief naar de leden kijken, 
zien we dat een ruime meerderheid in 2017 betaald werk verricht en dat een derde 
deel dat ooit heeft gedaan maar nu, vooral vanwege pensioen of rentenieren, niet 
meer doet. Overigens lijken in het sgp-partijlidmaatschap in de eenentwintigste 
eeuw nog sporen aanwezig van de deels lagere sociaaleconomische positie van sgp-
aanhangers. Naar eigen inschatting behoort in 2017 20% (in 2008 bijna 30%) van 
de partijleden tot de arbeidersklasse. Leden van andere partijen rekenen zich veel 
minder vaak tot deze in de gegeven rangorde laagste sociale klasse, lopend van een 
paar tot net boven de 10% bij 50plus.52

De antwoorden op de vraag wanneer men lid van de sgp is geworden laten zien 
dat de partij te maken heeft met een bescheiden maar gestage aanwas van nieuwe 
leden (tabel 2). Onder de deelnemers van het lpo 2008 had één op de vijf zich ge-
meld in het decennium voorafgaande aan dat onderzoek; in 2017 zien we een zelfde 
beeld. En het beloven blijvertjes te zijn: ruim 95% sluit het opzeggen van het partij-
lidmaatschap principieel uit of heeft daar op dit moment geen enkele behoefte aan. 
Bij andere partijen is dat lidmaatschap minder zeker. Niet alleen lijkt het voor sgp-
leden meer dan bij leden van andere partijen een principekwestie, maar bij bijvoor-
beeld de vvd geeft eind 2017 14% van de leden aan meer dan eens te overwegen op 
te zeggen, terwijl 4% denkt dat binnenkort te doen. Ook bij D66, GroenLinks en 
50plus liggen deze twee percentages opgeteld op of iets boven de 10%. De Chris-
tenUnie heeft evenals de sgp relatief trouwe leden, al is de achterliggende domi-
nante overweging een iets andere: onder leden van de ChristenUnie neemt de over-
grote meerderheid (86%) de positie in dat er momenteel geen behoefte is aan het 
opzeggen van het partijlidmaatschap en sluit slechts 10% dat principieel uit.

51  Schippers, ‘De sgp’, 187.
52  Het is nog onbekend wat het percentage onder de PvdA-leden is, maar gezien het feit dat het in 2008 al lag 
op 15% (en 20% in 1999), is het onwaarschijnlijk dat de PvdA op dit punt de sgp als ‘arbeiderspartij’ zelfs maar 
benadert. Voor de sp zullen we niet te weten komen wat de verdeling over (subjectieve) sociale klassen is, omdat 
deze partij net als in 2008 weigerde mee te werken aan het lpo 2017. Zie voor oudere gegevens Den Ridder, Scha-
kels of obstakels, 63.



Joop van Holsteyn, Ruud Koole en Josje den Ridder 135Tabel 1 Sociaal-demografisch profiel van de sgp-leden, 2008 en 2017 
(in %)*

Karakteristieken partijleden in 2008 in 2017

Geslacht

man
vrouw
Totaal
N=

95
5

100%
545

95
5

100%
715

Leeftijd

jonger dan 45
45-65 jaar
65 jaar en ouder
Totaal
N=

34
38
28

100%
543

24
42
34

100%
711

Opleiding**

laag
midden
hoog
Totaal
N=

44
28
27

99%
538

39
29
32

100%
685

Religie

Protestantse Kerk in Nederland (pkn)
Hersteld Hervormde Kerk
Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Gemeenten
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
(vrije) Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland)
anders
geen kerkelijke gezindte***
Totaal
N=

10
15
5

50
13
6
1
–

100%
539

11
14
4

50
12
8
1
0

100%
727

Arbeidsstatus

verricht nu betaald werk
verricht nu geen betaald werk meer
heeft nooit betaald werk verricht
Totaal
N=

65
34
1

100%
533

66
33
1

100%
704

Subjectieve sociale status

hogere klasse/hogere middenklasse
gewone middenklasse
hogere/gewone arbeidersklasse
Totaal
N=

22
49
29

100%
528

28
53
20

101%
693

* Gebaseerd op lpo 2008 en 2017 (dat wat dataverzameling doorliep tot in 2018). De hier en elders gepresen-
teerde gegevens hopen een correct globaal beeld van het sgp-lidmaatschap te presenteren, maar enige vertekening 
vanwege de relatief lage (ruim respectievelijk bijna 35%) en daardoor mogelijk selectieve, scheve respons bij de 
betreffende onderzoeken kan niet worden uitgesloten.
** Bij ‘laag’ gaat het om leden met als hoogste opleiding lagere school, basisschool, lager beroepsonderwijs, huis-
houdschool, leao, vmbo basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg, ulo, mulo, mavo, vmbo theore-
tische of gemengde leerweg; bij ‘midden’ gaat het om havo, middelbaar beroepsonderwijs (mbo, bol, bbl), mms, 
3-jarige hbs, vwo, gymnasium en 5-jarige hbs; bij ‘hoog’ gaat het om hogeschool en universiteit.
*** Een streepje (–) houdt in dat geen enkele respondent dit antwoord gegeven heeft, terwijl een nul (0) betekent 
dat enkele maar minder dan een half procent van de respondenten dit antwoord heeft gegeven.



6 Meebewegende stabiliteit136Tabel 2 Algemeen profiel van het partijlidmaatschap van de sgp-leden, 
2008 en 2017 (in %)*

Karakteristieken partijleden in 2008 in 2017

Lid geworden in

voor 1980
1980-1999
2000-2009
na 2009
Totaal
N=

45
35
20

nvt
100%

502

26
36
20
18

100%
793

Kans beëindigen lidmaatschap

sluit opzeggen lidmaatschap principieel uit
momenteel geen enkele behoefte op te zeggen
overweeg meer dan eens op te zeggen
denk binnenkort op te zeggen
Totaal
N=

41
55
4
0

100%
545

38
59
2
0

99%
806

Partijlid acht zichzelf …

een niet zo overtuigde aanhanger
een tamelijk overtuigde aanhanger
een zeer overtuigde aanhanger
Totaal
N=

4
38
58

100%
547

3
35
62

100%
798

Maandelijks tijdsbesteding aan partijlidmaatschap

geen
ongeveer 5 uur per maand
10-30 uur per maand
meer dan 30 uur per maand
Totaal
N=

79
15
5
1

100%
528

83
9
6
2

100%
730

Inschatting activisme als partijlid

(vrijwel) niet actief
niet zo actief
tamelijk actief
zeer actief
Totaal
N=

39
41
17
4

101%
541

53
33
10
4

100%
755

‘Ik ben er trots op lid van de sgp te zijn.’
dat is niet zo
dat is zo
Totaal
N=

20
80

100%
511

17
83

100%
727

* Zie opmerkingen bij tabel 1.
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Dat sgp’ers zich overtuigd partijlid achten, past bij hun trouw als partijlid. Zo-
wel in 2008 als in 2017 geeft ongeveer 60% aan ‘een zeer overtuigd aanhanger’ te 
zijn, terwijl nog eens bijna 40% zichzelf als ‘een tamelijk overtuigd aanhanger’ be-
schouwt. De sgp steekt hier andere partijen voorbij: bij de ChristenUnie zijn de 
percentages respectievelijk 48 en 50, bij de vvd 43 en 49, bij GroenLinks 40 en 57, 
bij D66 37 en 56, terwijl onder 50plus-leden minder dan 30% aangeeft zeer over-
tuigd aanhanger te zijn, ongeveer 60% tamelijk overtuigd en bijna 15% niet zo 
overtuigd aanhanger zegt te zijn. 

Wie vervolgens verwacht dat de zo overtuigde aanhangers van de sgp zich actief 
inzetten voor de partij heeft de logica aan zijn zijde, maar niet de empirie. sgp’ers 
blijken namelijk even overtuigd en trouw als inactief. In 2017 gaf ruim 80% aan 
geen enkele tijd aan het partijlidmaatschap en werk voor de partij kwijt te zijn, een 
nog iets grotere groep dan de al in 2008 in vergelijkend opzicht opmerkelijk grote 
groep.53 Jongeren en leden met een relatief hoge opleiding zijn iets, maar niet echt 
veel meer tijd kwijt aan werk voor hun partij dan oudere leden en leden met een la-
gere opleiding. Voor de goede orde: in andere partijen geeft eveneens een (ruime) 
meerderheid van de onderzochte partijleden aan dat de partij hun geen tijd kost, 
maar nergens is deze groep zo groot als bij de sgp. Die sgp-leden erkennen trou-
wens hun gebrek aan activisme: zij menen in 2017 in grote meerderheid (ongeveer 
85%) van zichzelf dat zij (vrijwel) niet of niet zo actief zijn als partijlid. Klinkt hier 
de historische attitude van ‘wereldmijding’ nog door? In elk geval lijkt het lidmaat-
schap voor sgp’ers meer nog dan voor leden van andere partijen primair een manier 
te zijn om uitdrukking te geven aan de religieuze en sociale identiteit. Zij zijn er bo-
vendien trots op: van elke vijf sgp-leden stemmen er zowel in 2017 als in 2008 vier 
in met de stelling: ‘Ik ben er trots op lid van de sgp te zijn’.

sgp’ers zijn niet alleen trots op hun partijlidmaatschap, maar zijn meer in het al-
gemeen redelijk tevreden over het functioneren van de democratie (tabel 3). De sgp 
acht zichzelf een ‘democratische partij die een theocratische politiek voorstaat’, 
zonder daarbij een tegenstelling tussen democratie en theocratie te zien: ‘In de visie 
van de sgp duidt democratie het staatsbestel aan, de manier van besturen; theocra-
tie geeft de oriëntatie of gerichtheid aan, namelijk: tot eer van God en het welzijn 
van ieder mens.’54 De door de directeur van het wetenschappelijk bureau geconsta-
teerde verschuiving van theocratie naar democratie heeft het mogelijk gemaakt die 
democratie als eigenstandige staatsvorm positief te waarderen. Bijna de helft van 
de sgp-leden stemt in met de stelling dat de Nederlandse democratie naar tevre-
denheid functioneert; 15% is het daarmee oneens. Ook bij andere (in 2017 onder-
zochte) partijen is de groep tevreden leden de grootste groep, met uitzondering van 
50plus, waarvan nog geen 30% der leden instemt met de stelling en ruim 35% on-
tevreden is met de manier waarop de democratie in Nederland functioneert. Onder 
sgp’ers is het oordeel over dit functioneren van de democratie overigens onafhan-

53  J. van Holsteyn en R. Koole, ‘Zicht op leden van de sgp’, in: Zicht, 36 (2010), nr. 3, 53-59.
54  Aldus de partijwebsite www.sgp.nl/standpunten/t/theocratie (geraadpleegd op 1 februari 2018).
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kelijk van leeftijd, maar de hoger opgeleide partijleden zijn op dit punt iets meer te-
vreden dan leden met een lagere opleiding.

Leeftijd en opleiding maken echter beide geen verschil als het gaat om het uiterst 
positieve oordeel over het belang van politieke partijen in een democratie: de over-
grote meerderheid acht, naar de beroemde frase van de Amerikaanse politicoloog 
Elmer Eric Schattschneider, een democratie zonder politieke partijen ondenkbaar.55 
Binnen de sgp zijn de leden hiervan zelfs nog wat meer overtuigd dan bij partijen als 
D66 en GroenLinks, waarvan rond de 70% aangeeft het eens te zijn met deze stel-
ling en 15 à 20% oneens. Echter, het enorme belang van partijen voor het functio-
neren van de democratie is voor lang niet alle sgp’ers voldoende reden om desnoods 

55  E.E. Schattschneider, Party Government (New York, 1942), 1.

Tabel 3 De sgp-leden over democratie, 2017 (in %)*

Karakteristieken 
partijleden

in
2017

naar leeftijd in 2017 naar opleiding in 2017

<45 45-65 65> laag mid-
den hoog

Stelling: Ik ben tevreden met de manier waarop de democratie in Nederland functioneert

(helemaal) mee oneens
deel oneens, deels eens
(helemaal) mee eens
Totaal
N=

15
38
47

100%
731

18
35
48

101%
165

17
36
47

100%
297

11
41
48

100%
215

17
40
43

100%
243

15
41
44

100%
197

13
31
56

100%
218

Stelling: Een democratie zonder politieke partijen is ondenkbaar

(helemaal) mee oneens
deel oneens, deels eens
(helemaal) mee eens
Totaal
N=

4
9

87
100%

730

2
12
86

100%
165

3
8

89
101%

295

7
7

87
101%

215

5
9

86
100%

243

3
10
87

100%
194

3
7

90
100%

220

Stelling: Partijen zijn zo belangrijk voor het functioneren van de democratie dat de over-
heid ze desnoods volledig moet financieren

mee oneens
mee eens
Totaal
N=

57
43

100%
651

64
36

100%
159

52
48

100%
280

56
44

100%
187

53
47

100%
212

61
39

100%
182

55
45

100%
217

Stelling: In Nederland zou meer gebruik moeten worden gemaakt van vormen van de 
directe democratie, zoals het referendum

(helemaal) mee oneens
deel oneens, deels eens
(helemaal) mee eens
Totaal
N=

72
16
12

100%
729

72
17
12

101%
169

76
15
9

100%
294

70
15
15

100%
212

64
22
15

101%
241

73
16
11

100%
195

82
10
8

100%
221

* Zie opmerkingen bij tabel 1.
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over te gaan tot volledige overheidsfinanciering. Men is hierover verdeeld: een 
meerderheid van ruim 55% wijst deze optie weliswaar af, maar een grote minder-
heid van bijna 45% is akkoord met eventueel volledige overheidsfinanciering van 
partijen – die laatste groep sgp’ers is kennelijk voorbij de angst voor ‘staatsdwang’. 
Ook bij andere partijen zijn er meer tegenstanders dan voorstanders van deze fi-
nancieringsconstructie, met als uitzondering de leden van 50plus, die in meerder-
heid voorstander zijn van een desnoods volledige financiering door de overheid.

Democratie lijkt echter voor sgp-leden bovenal de vorm aan te nemen van de 
representatieve democratie met een cruciale rol voor politieke partijen. Van vor-
men van directe democratie als het referendum moeten die leden weinig hebben: 
ruim 70% verwerpt de stelling dat hiervan in Nederland meer gebruik gemaakt zou 
moeten worden, met nog het grootste ‘verzet’ onder partijleden met de hoogste op-
leiding. Bij partijen als de ChristenUnie en de vvd is eveneens een grote meerder-
heid van de leden tegen vormen van de directe democratie zoals het referendum, 
waarvoor trouwens ook onder leden van D66 en GroenLinks niet erg veel steun te 
vinden is; bij deze twee partijen stemt slechts bijna 30 respectievelijk ruim 20% in 
met de stelling die meer gebruik van vormen van directe democratie in Nederland 
bepleit. Van de onderzochte partijen zijn het de leden van 50plus die een duide-
lijk afwijkende positie innemen, met een meerderheid van ruim 60% die meent dat 
meer gebruik van vormen van directe democratie een goede zaak zou zijn.

Tot zover het democratische spel, maar welke inhoudelijke posities nemen sgp’ers 
daarbij in? Deze schets van posities van sgp-leden wordt begonnen met als ‘zeer 
belangrijk’ aangeduide redenen waarom men ooit lid geworden is. Uit de langere 
lijst voorgelegde motieven zijn er enkele geselecteerd, vooral om te bezien of jong 
en oud, en lager en hoger opgeleid, om andere redenen partijlid zijn geworden, van-
uit de verwachting dat naarmate men jonger en hoger opgeleid is men meer op de 
wereld gericht is en op praktische politiek bedrijven, vergeleken met ‘wereldmij-
dende’ ouderen en lager opgeleiden die het lidmaatschap bovenal zouden zien als 
manifestatie van hun religieuze overtuiging. 

Veel steun voor die verwachting is er echter niet. Zo blijkt voor de meeste le-
den – in 2008 en in 2017 ongeveer 70% – het motief ‘om steun te geven aan de be-
ginselen van de partij’ van het grootste gewicht te zijn, ongeacht leeftijd, ongeacht 
opleiding (zie tabel 4a). Dit is een primair naar binnen gekeerd motief: steun voor 
beginselen van de partij. De externe politieke gerichtheid lijkt daaraan onderge-
schikt. Weliswaar zien we dat vergeleken met 2008 (26%) in 2017 (33%) iets meer 
leden wijzen op het motief ‘om bij te dragen aan de invloed van de partij’, wat duidt 
op een nadrukkelijker ‘politieke’ oriëntatie, maar dit percentage ligt fors lager dan 
voor het steun geven aan beginselen. En als voor dat invloedsmotief wordt gekeken 
naar leeftijdsgroepen, blijken oud en jong niet te verschillen; uitsplitsing naar oplei-
dingsniveau levert evenmin steun op voor het idee dat hoger opgeleide leden anders 
gemotiveerd de partij binnengekomen zijn. Trouwens, weinigen sloten zich bij de 
sgp aan ‘omdat ik hierdoor politieke invloed wil uitoefenen’: ruim 10% in 2008 en 



6 Meebewegende stabiliteit140

2017, met in 2017 slechts iets hogere percentages voor jongeren en leden met een re-
latief hoge opleiding. Dat zou dan toch weer kunnen duiden op enige doorwerking 
van de historische houding van ‘wereldmijding’. 

Dat stabiliteit en beweging in de sgp samengaan maar stabiliteit domineert, lijkt 
ook de conclusie gelet op de doelstellingen die de sgp-leden van het grootste belang 
achten. De top-vijf uit achttien in 2008 en 2017 voorgelegde doelstellingen en waar-
den die partijen kunnen nastreven, ziet er over tijd en over de leeftijds- en opleidings-
groepen hetzelfde uit. Altijd en voor iedereen gaat het om het handhaven van het 
christelijke karakter van het land en van normen en waarden (‘zeer belangrijk’ vol-
gens ongeveer 90% van de sgp-leden in zowel 2008 als 2017), gevolgd door het be-
vorderen van onderling respect (63% in 2017), het in stand houden van de rechtsstaat 
(60%) en van de Nederlandse identiteit (56%). Het conservatisme van sgp-leden 
toont zich ook door een voorkeur voor doelen gericht op ‘handhaven’ en ‘in stand 
houden’ boven veranderen via ‘bevorderen’ en ‘streven naar’. In 2017 zijn er kortom 
in voor de partij belangrijke doelstellingen geen wezenlijke verschillen te zien met 
2008; voor in 2017 naar opleiding en leeftijd onderscheiden groepen is het beeld van 
geprefereerde sgp-doelstellingen vergelijkbaar. Nader onderzoek is uiteraard nodig, 
maar deze uitkomsten wijzen er niet op dat de eerdere conclusie dat de sgp wat par-
tijleden betreft ‘de meest eensgezinde partij van Nederland’ is, op basis van de ge-
gevens van het lpo 2017 over de onderzochte attitudes dient te worden bijgesteld.56

Dit vermoeden is te meer gerechtvaardigd gezien de prioriteit die wordt gegeven 
aan vier kwesties in de Nederlandse politiek, die overigens gerelateerd zijn aan on-
derliggende maatschappelijke en politieke scheidslijnen: het euthanasievraagstuk, 
het vraagstuk van de inkomensverdeling, de vraag naar de mate van aanpassing van 
allochtonen oftewel het integratievraagstuk, en het vraagstuk van de Europese in-
tegratie. Voor de leden van de sgp is de aan de religieus-ethische dimensie verbon-
den euthanasiekwestie evident van het meeste belang. Twee op de drie leden vinden 
dat de sgp van het kwartet vraagstukken deze kwestie met voorrang moet proberen 
aan te pakken en op te lossen. De sociaaleconomische dimensie, die zich manifes-
teert in het inkomensvraagstuk, is daaraan volstrekt ondergeschikt.

Het feitelijk aanpakken van dergelijke politieke kwesties heeft echter geen bijzon-
der hoge prioriteit bij sgp-leden. Met de stelling dat het ‘voor de sgp belangrijker [is] 
concrete problemen op te lossen dan vast te houden aan beginselen’ blijkt namelijk 
een meerderheid het oneens, al is deze meerderheid met 8% geslonken ten opzichte 
van de 70% van 2008. Toch: beginselen eerst. Bij enigszins vergelijkbare relatief sterk 
ideologisch geïnspireerde partijen als ChristenUnie en GroenLinks is slechts onge-
veer 40 respectievelijk 30% het oneens met deze stelling. Overigens, als er in de sgp 
al verschillen naar leeftijd en opleiding zijn, dan zijn het op dit punt niet de jongere 
en hoger opgeleide leden die liever concrete problemen oplossen, eventueel ten kos-
te van beginselvastheid, maar juist ouderen en leden met een relatief lage opleiding.

56  Den Ridder, Schakels of obstakels, 152; zie ook J. den Ridder, J. van Holsteyn en R. Koole, ‘De representati-
viteit van partijleden in Nederland’, in: R. Andeweg en J. Thomassen (red.), Democratie doorgelicht. Het functio-
neren van de Nederlandse democratie (Leiden, 2011), 165-184.
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(in %)*

2008 2017
naar leeftijd in 2017 naar opleiding in 2017

<45 45-65 65> laag mid-
den hoog

Enkele ‘zeer belangrijk’ genoemde motieven om ooit lid te worden

wil politieke invloed uitoefenen
plicht als burger
uiting geven aan sympathie voor partij
in mijn omgeving gebruikelijk
politiek uiting geven levensovertuiging
bijdragen aan invloed van de partij
steun geven aan beginselen partij

11
20
45
2

47
26
71

13
20
47
4

50
33
69

19
20
54
6

57
34
67

11
16
48
2

48
29
67

10
28
44
5

50
36
71

15
21
43
4

49
34
69

12
16
45
4

48
34
69

11
23
56
3

55
29
68

Als ‘zeer belangrijk’ genoemde doelstelling partij**

in stand houden verzorgingsstaat
bevorderen van sociale rechtvaardigheid
bieden gelijke kansen voor alle burgers
in stand houden Nederlandse identiteit
terugdringen rol overheid
handhaven christelijke karakter land
streven naar schoon en duurzaam milieu
streven meer inspraak en democratie
in stand houden rechtsstaat
waarborgen vrijheid individu
bevorderen internationale solidariteit
bevorderen economische groei
handhaven normen en waarden
emancipatie zwakkeren in de samenleving
bevorderen onderling respect
bevorderen wereldvrede
bevorderen samenwerking burgers
bevorderen ondernemersklimaat

26
40
18
58
11
95
51
9

56
30
11
23
92
30
65
43
28
30

34
49
29
56
14
90
43
12
60
38
13
24
88
36
63
48
39
35

26
38
27
54
9

92
36
4

45
25
7

20
87
31
59
44
34
33

33
51
26
51
13
90
44
12
63
37
13
21
87
34
62
47
37
35

44
57
36
67
21
92
51
17
70
53
17
31
93
44
68
51
44
41

50
56
38
66
19
93
47
23
63
47
20
32
90
46
71
59
49
44

30
47
27
57
12
92
39
7

60
37
10
22
90
34
62
47
35
35

21
44
20
44
11
88
44
3

56
28
6

14
86
27
53
33
24
27

Kwesties die SGP met voorrang moet proberen aan te pakken en op te lossen***

euthanasie
inkomensverdeling
integratie
Europese eenwording
Totaal
N=

–
–
–
–

67
14
14
5

100%
656

61
19
14
6

100%
159

64
13
17
6

100%
265

75
11
11
3

100%
212

72
14
11
4

101%
232

69
13
13
4

99%
179

59
14
20
7

100%
208

‘Het is voor de SGP belangrijker concrete problemen op te lossen dan vast te houden aan beginselen.’

(helemaal) oneens
deels oneens, deels eens
helemaal) eens
Totaal
N=

70
22
8

100%
539

62
26
12

100%
744

66
25
9

100%
170

65
26
9

100%
297

55
27
18

100%
222

60
23
18

101%
249

62
28
10

100%
197

65
27
8

100%
222

*  Zie opmerkingen bij en voor leeftijd en opleiding gemaakte uitsplitsingen tabel 1.
**  De top-5 per jaar of categorie is vetgedrukt.
*** In 2008 werden meer vraagstukken voorgelegd, waardoor de vergelijking tussen 2008 en 2017 niet goed mogelijk is. In 2008 werd 
overigens van de acht voorgelegde vraagstukken door 55% het euthanasievraagstuk genoemd, met op de tweede plaats het (in 2017 
niet opgenomen) criminaliteitsvraagstuk (22%) en op de derde plaats het integratievraagstuk (12%).
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*  Zie opmerkingen bij en voor leeftijd en opleiding gemaakte uitsplitsingen tabel 1.
**  De schalen die dienden te worden gebruikt liepen van 1 tot en met 7, met als uiteinden 1 ‘euthanasie verbie-
den en 7 ‘euthanasie toegestaan’; 1 ‘inkomensverschillen groter’ en 7 ‘inkomensverschillen kleiner’; 1 ‘behoud ei-
gen cultuur’ en  7 ‘geheel aanpassen’; en 1 ‘eenwording moet verder’ en 7 ‘eenwording is al te ver’.
*** De schaal die diende te worden gebruikt om zichzelf in termen van links en rechts te plaatsen liep van 1 
(links) tot en met 10 (rechts).

Wat hun positie betreft ten aanzien van de voornoemde vier kwesties, is het helder 
dat de sgp’ers op het door hen zo belangrijk geachte euthanasievraagstuk heel eens-
gezind van mening zijn dat ‘euthanasie altijd verboden’ zou moeten zijn (tabel 4b). 
Dat was zo in 2008, dat is zo in 2017. Over het geheel genomen tenderen de sgp-le-
den als het gaat om het inkomensvraagstuk naar het verkleinen van inkomensver-
schillen, in 2017 iets meer dan in 2008 – een (magere) aanwijzing voor de vermeende 
grotere acceptatie van sociaal beleid? Wat zogenoemde allochtonen betreft gaat de 
gemiddelde positie van de sgp-leden in de richting van het ‘zich geheel moeten aan-
passen aan de Nederlandse cultuur’. Lager opgeleide sgp’ers zijn die mening meer 
uitgesproken toegedaan dan leden met een hogere opleiding. Voor het idee dat bin-
nen de sgp de houding ten aanzien van Europese integratie is opgeschoven van af-
wijzing naar kritische acceptatie is nauwelijks empirische steun te vinden onder le-
den, althans in de periode tussen 2008 en 2017. De gemiddelde positie was in 2008 
sterk in de richting dat ‘Europese eenwording al te ver is gegaan’ en is in 2017 niet 
substantieel veranderd, al is de ‘afkeer’ van Europese eenwording heel licht afgeno-
men.57 Opleiding doet er in dezen niet toe. En gezien het feit dat jongeren niet min-
der afwijzend dan ouderen denken over de voortgaande Europese eenwording, ver-
raadt spreken over een huidige kritische acceptatie van dat proces misschien eerder 
optimisme dan realisme, gelet op de positie die de leden van de sgp – die zichzelf in 
termen van links en rechts trouwens uitgesproken rechts achten, hoe dubbelzinnig 

57  In de ogen van de sgp-leden heeft hun partij als geheel zich eveneens en wat verder verwijderd van de positie 
dat de eenwording al te ver is gegaan, met een gemiddelde gepercipieerde positie in 2008 van 5,97 en in 2017 van 
5,62.

Tabel 4b Enkele inhoudelijke posities van de sgp-leden, naar opleiding, 2008 en 2017*

2008 2017

naar leeftijd
in 2017 naar opleiding

<45 45-65 65> in 
2017

mid-
den hoog

Standpunt (gemiddelde score) ten aanzien van vraagstukken**

euthanasie
inkomensverdeling
integratie
Europese eenwording

1,23
4,52
5,65
6,09

1,19
4,85
5,40
5,88

1,22
4,73
5,25
5,88

1,19
4,64
5,36
5,89

1,17
5,12
5,60
5,88

1,19
5,09
5,76
5,93

1,22
4,82
5,36
5,68

1,17
4,49
5,09
5,94

Links-rechts zelfplaatsing***

gemiddelde score
modale (meest voorkomende) score

8,15
8

8,04
8

8,15
8

7,96
8

8,12
8

8,25
8

8,03
8

7,78
8
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en daarmee problematisch dit begrip wellicht mogelijk is juist in sgp-kringen – in-
nemen. 

Kiezers

Het profiel van de sgp-leden laat voor de scherpe kijker hier en daar beweging 
zien, maar vertoont op het eerste gezicht overwegend stabiliteit. Hoe zit dat met 
de tweede ring van aanhangers, de kiezers van de sgp (bij de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer)? Waar deze kiezers te vinden zijn, komt aan bod in de bijdrage van 
Ron de Jong in deze bundel, maar op basis van kiezersonderzoek kan hun profiel 
worden aangescherpt op basis van enkele individuele kenmerken. Dat wordt ge-
daan in een korte brede schets, lopend van 1971 tot en met 2017 en gericht op en-
kele sociaal-demografische aspecten (tabel 5a) en de houdingen ten aanzien van het 
viertal politieke kwesties (tabel 5b) die ook voor de leden al aan bod kwamen.58 

Hierboven is geconstateerd dat de sgp een mannenclub is als het om de leden 
gaat, maar voor haar kiezers ligt dat anders. Voor de periode 2010-2017 is de kie-
zersaanhang gelijkelijk verdeeld over de beide geslachten. In eerdere decennia was 
er soms een kleine meerderheid van mannelijke kiezers, maar eigenlijk is de sgp 
voor de bijna halve eeuw waarvoor we nko-gegevens hebben toch een partij die 
vanuit electoraal perspectief even aantrekkelijk is voor mannen als voor vrouwen. 
Is het ironie, dat in de tijd dat vrouwen volgens de sgp niet of nauwelijks een actie-
ve politieke rol dienden te spelen, de partij toch de helft van haar zetels te danken 
had aan vrouwen die gebruik maakten van het actieve kiesrecht?

De leeftijdsopbouw van de sgp-kiezers laat zien dat de partij een redelijke ver-
deling van jonger naar ouder kent, al is het aandeel kiezers jonger dan 35 jaar bij de 
meest recente verkiezingen (met name 2012 en 2017; gegevens niet afzonderlijk ge-
presenteerd) minder groot dan in eerdere perioden. Dat de partij eveneens in ter-
men van opleidingsniveau in het huidige decennium minder kiezers in de hoogste 
categorie heeft, mag dan niet verbazen gezien het verband tussen (hogere) leeftijd 
met (lagere) opleiding. Overigens is de sgp-kiezer van de eenentwintigste eeuw 
aanzienlijk hoger opgeleid dan die van de laatste decennia van de twintigste eeuw, 
en dan vooral van de jaren zeventig en tachtig, toen de sgp-aanhang voor de over-
grote meerderheid bestond uit kiezers die een relatief bescheiden hoogste opleiding 
hadden genoten. Deze aanzienlijke beweging in termen van opleiding is allicht de 
basis van de suggestie dat hoger opgeleide aanhangers van de sgp voor beweging en 
ontwikkeling in de partij hebben gezorgd, maar zoals we zagen is het verband tus-
sen opleidingsniveau en diverse opvattingen en houdingen in ieder geval bij de par-
tijleden opmerkelijk zwak. 

De in het ledenonderzoek opgenomen vraag naar de beleden religie was voor de 
sgp toegespitst op onderscheiden protestantse denominaties. In het kiezersonder-

58  De gegevens uit de afzonderlijke nko’s zijn in tijdsperioden van ongeveer tien jaar gegroepeerd om te com-
penseren voor het kleine aantal sgp-kiezers in deze onderzoeken, waardoor bij een presentatie per verkiezings-
jaar te eenvoudig een overigens betekenisloos beeld van sterke fluctuatie zou ontstaan.
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zoek is dat niet het geval, zodat we voor de staatkundig gereformeerde kiezers niet 
precies kunnen aangeven tot welke kerkgenootschappen zij behoren. Wat we wel 
weten, is de frequentie van hun kerkbezoek. En op dat punt wijken zij nauwelijks 
af van de leden: vrijwel zonder uitzondering (rond 95%) bezochten en bezoeken 
de sgp-kiezers ten minste wekelijks een kerkdienst of godsdienstige bijeenkomst. 
Vanuit sociaaleconomisch perspectief is meer diversiteit te zien, en dan blijkt de 
kiezersaanhang van de sgp nog altijd, met een niet goed begrijpelijke uitzondering 
voor de jaren 2002-2006, een aanzienlijk aandeel kiezers te kennen die zichzelf re-
kenen tot een relatief lage sociale status, de arbeidersklasse. Onder de kiezers is 
voor de periode 2010-2017 hun aandeel overigens groter (ruim 30%) dan onder de 
partijleden (20%), maar de verschillen in subjectieve sociale klasse tussen kiezers en 
leden zijn over het geheel bezien gering. 

Tabel 5a Een sociaal-demografisch profiel van de sgp-kiezers, 1971-2017*

Karakteristieken kiezers
periode (in verkiezingsjaren)

1971-1977
(N=88)

1981-1986
(N=58)

1989-1998
(N=44)

2002-2006
(N=62)

2010-2017
(N=94)

Geslacht**

man
vrouw

50
50

52
48

66
34

58
42

50
50

Leeftijd

18-34 jaar
35-54 jaar
55 jaar en ouder

32
33
35

36
24
40

35
35
30

39
27
34

26
40
34

Opleiding***

lager opgeleid
middelbaar
hoger opgeleid

87
12
1

76
17
7

48
43
9

36
29
36

33
41
26

Frequentie kerkbezoek

(ten minste) wekelijks 94 96 98 97 94

Subjectieve sociale status

hogere (midden)klasse
gewone middenklasse
hogere/gewone 
arbeidersklasse

9
49
41

4
47
49

12
55
33

8
74
18

16
52
32

*  Gebaseerd op Nationale Kiezersonderzoeken 1971-2017; gepresenteerde gegevens zijn percentages.
**  In de periode 1989-1998 lijkt er een aanzienlijk grotere groep manen onder de kiezersaanhang te zijn dan in 
andere perioden, maar gezien het kleine aantal kiezers dat het betreft, kunnen hier geen vergaande conclusie aan 
verbonden worden.
*** In de loop der tijd is de nko-indeling naar opleiding herhaaldelijk enigszins gewijzigd. Voor 2017 gaat het bij 
‘lager opgeleid’ om basisschool, lager onderwijs, lager beroepsonderwijs, vmbo-b, vmbo-k, praktijkonderwijs, 
vglo, lavo, lts, huishoudschool en vmbo-t, mavo, mulo en 3-jarige hbs als hoogste opleiding; bij ‘middelbaar’ gaat 
het om mbo, mts en havo, vwo, hbs, gymnasium en atheneum; en bij ‘hoger opgeleid’ gaat het om hbo, hts, heao, 
kweekschool, sociale of pedagogische academie; universitaire bachelor en universitaire master, dr(s).
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Tabel 5b Enkele inhoudelijke posities van de sgp-kiezers, 1971-2017*

Posities kiezers
periode (in verkiezingsjaren)

1971-1977
(N=88)

1981-1986
(N=58)

1989-1998
(N=44)

2002-2006
(N=62)

2010-2017
(N=94)

Standpunt (gemiddelde score) ten aanzien van vraagstukken

euthanasie
inkomensverdeling
integratie
Europese eenwording

–
–
–
–

6,7
4,0

–
–

6,9
3,9
5,2
5,1

6,9
3,6
6,0
5,7

6,3
3,5
5,5
5,3

Links-rechts zelfplaatsing***

gemiddeld 
modaal (meest 
voorkomende)

9,2
10

8,7
10

8,5
10

7,8
8

7,9
8

* Zie de opmerkingen bij tabel 5a.

Politiek-inhoudelijke posities van de sgp-kiezers worden tot slot in kaart ge-
bracht met behulp van de vier eerder gepresenteerde vraagstukken of issues die al 
langer een prominente rol spelen in het publieke debat (zie tabel 5b), zij het dat dit 
voor niet alle kwesties reeds een halve eeuw het geval is en er dan ook niet voor 
de hele periode kiezersgegevens beschikbaar zijn. Het euthanasievraagstuk bij-
voorbeeld kwam midden jaren tachtig hoger op de maatschappelijke en politieke 
agenda als ‘opvolger’ van het op dat moment – althans in de politieke sfeer – min 
of meer opgeloste, en vanuit ethisch perspectief enigszins vergelijkbare abortus-
vraagstuk.59 De sgp-kiezers kenden en kennen, evenals de partijleden, geen enkele 
twijfel: euthanasie zou verboden moeten zijn. Ten aanzien van het sociaalecono-
mische inkomensvraagstuk is de positie van de sgp-kiezers in de loop der tijd licht 
opgeschoven naar een middenpositie, waardoor er in de eenentwintigste eeuw 
enig verschil is komen te bestaan tussen de enigszins naar nivellering neigende 
partijleden en de kiezers, die met een middenpositie veeleer de status quo lijken te 
prefereren. Over de vraag of allochtonen in Nederland moeten kunnen leven met 
behoud van de eigen cultuur dan wel zich geheel dienen aan te passen aan de Ne-
derlandse cultuur, denken de kiezers weer weinig anders dan de leden. Hoewel 
de vraag spreekt over allochtonen, is het aannemelijk dat hierbij toch aan ‘mede-
landers’ wordt gedacht die de islam zijn toegedaan, wat de kwalificatie ‘islamkri-
tisch’ voor de sgp-aanhang zou rechtvaardigen, al ontbreken gegevens om even-
tueel te constateren dat die houding in de plaats gekomen is van een anti-roomse 
houding. Dat de Europese eenwording al te ver is gegaan, daarover is men het bin-
nen de sgp zo goed als eens. Leden en kiezers nemen gezien hun gemiddelde po-
sitie net niet de meest extreme maar een duidelijk uitgesproken afwijzende positie 

59  W.C.C. Groenen, ‘Abortus en euthanasie’, in: J.J.M. van Holsteyn, G.A. Irwin en C. van der Eijk (red.), De 
Nederlandse Kiezer ’86 (Amsterdam, 1987), 132-141.
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in op het Europese dossier, de leden nog het meest. In de meest algemene ideo-
logische links-rechts termen, ten slotte, is volstrekt duidelijk dat de sgp-kiezers 
zich aan de verre rechterkant van het politieke spectrum bevinden, in de eenen-
twintigste eeuw dicht in de buurt overigens van de sgp-leden. Onder de kiezers 
mag dan de laatste halve eeuw een lichte verschuiving naar het midden hebben 
plaatsgevonden,60 maar met ‘linkse rakker’ zal nog altijd geen enkele sgp-aanhan-
ger zich aangesproken voelen …

Slotopmerkingen

De sgp bestaat honderd jaar. In die eeuw is die partij in hoge mate haarzelf trouw 
gebleven, maar er hebben zich toch wel enkele forse veranderingen voorgedaan. 
De partijorganisatie bijvoorbeeld heeft onmiskenbaar een transformatie onder-
gaan van een primair intern gerichte organisatie, waarop nog steeds met enig recht 
het etiket ‘wereldmijdend’ geplakt kon worden, naar een organisatie die zich meer 
openstelt en gericht is op de samenleving. Indicatief hiervoor zijn de aanzienlijk 
gegroeide mogelijkheden van vrouwenparticipatie in de partij, maar ook de enorm 
toegenomen zichtbaarheid in de audiovisuele massamedia is er een treffend voor-
beeld van. Zelfs de social media worden niet geschuwd: in januari 2018 heeft poli-
tiek leider Van der Staaij de grens van 4.000 verzonden tweets ruim overschreven 
en heeft hij op zijn twitteraccount meer dan 70.000 volgers. Ook de partijorgani-
satie als zodanig heeft een transformatie ondergaan, in de ontwikkeling van een ta-
melijk los federaal verband naar een meer professioneel georganiseerde eenheids-
partij. En afwijkend van het breed levende idee dat tegenwoordig het individuele 
leiderschap van politieke partijen van steeds groter belang is, is juist bij de sgp een 
ontwikkeling zichtbaar van een aanvankelijk door een enkele leider (Kersten) ge-
domineerde partij naar een partij met een meer collectief, collegiaal leiderschap. 
Dergelijke veranderingen gingen dan misschien niet alle even snel en soepel en wa-
ren soms mede het gevolg van externe druk op de partij, maar zijn hoe dan ook tot 
stand gekomen.

De aanhang van de sgp laat zich op basis van onder kiezers en leden gehouden 
onderzoek slechts schetsen voor een heel beperkt deel van de eeuw van haar be-
staan. Dergelijk onderzoek beperkt zich met name wat het grootschalige partij-
ledenonderzoek betreft tot de laatste tien jaar en zelfs het al oudere kiezersonder-
zoek gaat niet langer dan een halve eeuw terug. Wat opmerkelijk is aan de sgp, is 
de relatief hoge organisatiegraad: ten opzichte van het aantal kiezers dat de partij 
bij Tweede Kamerverkiezingen voor zich weet te winnen, heeft zij een groot aan-

60  Mogelijk mede als gevolg van deze verschuiving richting gematigd rechts, maar zeker vanwege de religieuze 
verwantschap, vormt de sgp met het cda en de ChristenUnie een zogeheten keuzeset, dat wil zeggen een cluster 
van enkele partijen die voor een deel van de kiezers met elkaar concurreren om de stem van die kiezers bij Tweede 
Kamerverkiezingen; zie verder J. van Holsteyn en G. Irwin, ‘Wie het laatst kiest, kiest …’, in: T. van der Meer e.a. 
(red.), Brochure Nationaal Kiezersonderzoek 2017 [werktitel; te verschijnen in 2018].
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tal partijleden. Die leden zijn overtuigd van hun partijlidmaatschap en trouw aan 
de partij, maar tegelijkertijd als partijlid niet of nauwelijks actief voor of namens de 
partij. De partijleden zijn nog steeds overwegend gereformeerde kerkgaande man-
nen uit verschillende leeftijdsgroepen en met een divers opleidingsniveau, met een 
vergeleken met andere Nederlandse partijen opvallend groot aandeel leden die wat 
lager zijn opgeleid. In dat opzicht mag de partij zich wellicht volkspartij noemen. 
Dat geldt dan vooral voor de kiezersaanhang, omdat daar de man-vrouwverhou-
ding veel minder scheef is dan onder partijleden. 

Wat enkele van hun opvattingen betreft, is evident dat ethische, aan religie gere-
lateerde kwesties voor de aanhangers van de sgp van het allergrootste belang zijn. 
Daar is het hen vooral om te doen, en daarover heeft men ook in hoge mate eens-
gezind een duidelijke mening, zoals de uitgesproken voorkeur voor een verbod op 
euthanasie. Meer in het algemeen lijkt het handhaven van het christelijke karakter 
van Nederland het centrale politieke doel van sgp’ers. Dat zowel kiezers als leden 
zich in termen van links-rechts overduidelijk positioneren aan de rechterkant van 
het politieke spectrum, past hier bij, al betekent dat niet dat men geen oog zou heb-
ben voor sociaal beleid, zoals de enigszins gegroeide, gematigde wens tot het ver-
kleinen van inkomensverschillen in Nederland.

Stabiliteit of beweging, het blijkt een valse tegenstelling. De sgp heeft zich in 
haar honderdjarige geschiedenis wat organisatie en aanhang betreft een heel stabie-
le partij getoond, zonder dat dit verandering, soms zelfs fundamentele verandering, 
blijvend in de weg heeft gestaan. De stabiliteit beweegt mee: de sgp blijkt met haar 
respectabele leeftijd van 100 jaar een bijzonder krasse knar te zijn.
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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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