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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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Getuigen of samenwerken?
De sgp in de politieke praktijk*

Hans Vollaard en Rick van Well

Inleiding

De sgp staat bekend als een beginselpartij. Zo’n partij acht haar principes belang-
rijker dan stemmen en machtsdeelname. Daardoor neemt een beginselpartij al snel 
de rol van een getuigende profeet aan. Aan de politieke zijlijn hoeft ze geen vuile 
handen te maken door met minder principiële partners in zee te gaan, of verant-
woordelijkheid te dragen voor onzuiver beleid. Een beginselpartij kan echter ertoe 
overgaan samenwerking te zoeken met andere partijen om zoveel mogelijk een ge-
meente, een provincie, het land of zelfs de Europese Unie in de volgens haar goede 
richting te sturen. Vooral een kleinere partij als de sgp zal vaker moeten samenwer-
ken om nog enige invloed uit te kunnen oefenen. Tussen 2010 en 2012 ondersteun-
de de sgp het eerste minderheidskabinet-Rutte. Daarna verleende zij als zogeheten 
constructieve oppositiepartij steun aan het tweede kabinet-Rutte, dat een meer-
derheid in Eerste Kamer ontbeerde. Zijn dat tekenen dat de partij niet zozeer wil 
getuigen, maar zich meer toelegt op samenwerken? Dat leidt tot de twee centra-
le vraagstellingen van dit hoofdstuk: 1. Heeft de sgp in haar honderdjarig bestaan 
vooral aan de politieke zijlijn gestaan of heeft zij samengewerkt, en zo ja, wanneer, 
met wie en hoe? 2. Is er in dit opzicht verandering opgetreden in het optreden van 
de sgp? Zo ja, is dan haar eigen opstelling veranderd of zijn er (ook) externe facto-
ren van invloed geweest? De antwoorden op deze vragen geven niet alleen inzicht 
in de geschiedenis van de sgp en haar strategische afwegingen en keuzes. Ze laten 
ook zien hoe religieuze partijen zich in een democratische orde voegen. Dat is een 
kwestie die door de opkomst van islamitische bewegingen in gevestigde en nieuwe 
democratieën de laatste jaren weer aan belang heeft gewonnen.

Dit hoofdstuk richt zich eerst op de manier waarop de sgp heeft geopereerd in 
de Tweede Kamer. Daarvoor bieden onder meer unieke gegevens over haar stem-
gedrag vanaf 1922 tot 2017 een inkijkje in haar parlementaire handelen.1 Daarnaast 
wordt ook aandacht geschonken aan het handelen van de sgp in de Eerste Kamer, 

* Met dank aan Tom Louwerse voor de ondersteuning bij het verzamelen van de gegevens over stemmingen in 
de Tweede Kamer.
1 Ten behoeve van dit hoofdstuk is de Dutch Parliamentary Behaviour Dataset, waarin het parlementair (stem-)
gedrag van Tweede Kamerleden vanaf 1945 is opgenomen, uitgebreid naar de periode 1922-1940. Het gaat in to-
taal om meer dan 70.000 stemmingen. Zie voor een beschrijving van de gebruikte gegevens van de periode 1945-
2017: T. Louwerse, S. Otjes en C. van Vonno, ‘The Dutch Parliamentary Behaviour Dataset’, in: Acta Politica, 53 
(2018), nr. 1, 149-166.
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gemeenteraden, Provinciale Staten en het Europees Parlement. Drie overigens niet 
al te scherp te markeren tijdvakken zijn daarbij te onderscheiden: van de getuigende 
dominees (1918-1967) via een praktischer oriëntatie (1968-2001) naar een politieke 
medespeler (2002-heden).

Getuigende dominees (1918-1967)

Het was voor het Tweede Kamerlid Lodewijk Duymaer van Twist van de Anti-
Revolutionaire Partij (arp) niet duidelijk tijdens de behandeling van de defensie-
begroting in november 1927: hoe wil de sgp nu eigenlijk haar beginselen in prak-
tijk brengen?2 Die partij had eerder gesteld dat de geestelijke verzorging van het 
marinepersoneel ‘in strijd [is] met de roeping van de Overheid van Nederland in 
verband met zijn historie.’ sgp-voorman dominee Gerrit Hendrik Kersten ant-
woordde dat voortaan geestelijke verzorging alleen nog op basis van de ‘aloude Ge-
reformeerde Belijdenis’ zou mogen plaatsvinden. Daarnaast zou dansles voor adel-
borsten moeten stoppen, en op zondag zou marinepersoneel zoveel mogelijk vrij 
moeten krijgen.3 Johan Langman, Tweede Kamerlid namens de Christelijk-Histo-
rische Unie (chu) en zelf hervormd dominee, kon wel waardering opbrengen voor 
Kerstens idealen. Hij vond diens politieke opstelling echter van weinig realiteitszin 
getuigen: 

Ik geloof, dat de heer Kersten een practisch man is, en dat toont hij op meer dan één ter-
rein, maar als hij hier in de Kamer is, ziet hij niets anders dan het ideaal. Het is natuurlijk 
heel mooi daarvan te getuigen, maar wij zijn hier niet alleen om te getuigen, maar vooral 
om om te zetten het beginsel, dat wij belijden in de practijk, omdat wij hier doen aan prac-
tische politiek, aan dingen van de daad, dingen van den dag, die door de Regeering aan de 
orde worden gesteld. Ik zou haast wenschen, dat de heer Kersten eens daar zat als Minis-
ter. (…) Nog eens, haast zou ik wenschen, dat dat gebeurde, opdat hun een kans gegeven 
werd, in de practijk te brengen datgene, wat wij hier week aan week, haast dag aan dag, al 
zijn dat schoone woorden, van die heeren hooren. Schoone idealen, maar van idealen al-
leen kunnen wij niet leven, vooral niet in het practische politieke leven.4

Langman vroeg zich af hoe de sgp haar idealen ooit zou verwerkelijken ‘in de toe-
komst, in de verre toekomst.’

Het voorval tekende het verschil tussen de opstelling van de sgp en die van haar 
twee grotere protestantse tegenhangers arp en chu. Dat onderscheid zat vooral in 
de keuze tussen getuigen en samenwerken. De arp en de chu hadden al veel eer-
der de keuze gemaakt om hun idealen na te streven door niet aan de zijlijn te blijven 
staan, maar mee te sturen zo nodig in samenwerking met katholieken.5 De relatief 

2 Handelingen der Staten-Generaal, 1927-1928, ii, 372.
3 Ibidem, 387.
4 Ibidem, 463.
5 W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal (Houten, 1993), 126-
127.
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jonge sgp moest eerst nog de neiging onder de bevindelijk gereformeerde achter-
ban bestrijden om stil en lijdelijk de nieuwe hemel en aarde af te wachten in plaats 
van actief aan politiek deel te nemen. Wat kan immers de gebrekkige mens realise-
ren als God wikt en beschikt? Volgens Kersten moesten christenen echter in hun 
hele leven getuigen van Gods eer, zowel in de privésfeer als in politiek opzicht.6 
Zijn partij had daardoor ook niet zozeer het doel om mee te besturen, maar ieder-
een op te roepen Gods Woord te volgen. Bovendien beschouwde de sgp het parle-
ment niet als wetgevende instelling, maar als advieslichaam dat er slechts op moest 
toezien dat de regering zich aan Gods Woord houdt. Mede daardoor kwam het 
slechts tot een beperkte praktische uitwerking van haar beginselen.7

Het ideaal van de sgp was een geromantiseerd beeld van de Republiek in de zes-
tiende en zeventiende eeuw, met een overheid en één leidende Gereformeerde kerk 
die zich beide zouden laten leiden door de Bijbel. De partij kantte zich fel tegen het 
katholicisme, omdat de Republiek zich daar juist van zou hebben bevrijd tijdens de 
Opstand. Niet alleen de katholieken, maar ook de seculiere partijen wees de sgp af, 
omdat die God en de Bijbel niet als leidraad voor hun politiek programma namen. 
Daarnaast konden de protestantse arp en chu op stevige kritiek rekenen, omdat 
die juist door meesturen en samenwerken met de katholieken hun protestantse be-
ginselen hadden laten verwateren. 

Het programma van de sgp kende grote overeenkomsten met dat van de arp, of 
het nu ging om het verzet tegen stemplicht en vrouwenkiesrecht, om de zondags-
rust, doodstraf, vaccinatieplicht, openbare zeden, de monarchie of de beperking van 
staatsinmenging in de economie.8 De sgp wenste echter zonder meer aan haar eisen 
vast te houden, terwijl de arp streefde het politiek haalbare te realiseren.9 Inhoude-
lijk verschilden de beide partijen van mening over de mate waarin de overheid steun 
mocht verlenen aan sociaaleconomisch zwakkeren. Meer nog dan de arp zag de sgp 
dat als de verantwoordelijkheid van de persoon zelf, diens familie en de kerk. Zij be-
nadrukte ook sterker dan de arp de binding van de overheid aan Gods Woord. In 
de optiek van de sgp diende de overheid in bestuur en beleid de Bijbel als uitgangs-
punt te nemen. De arp daarentegen aanvaardde de neutrale staat, waarin chris-
tenen alleen via hun persoonlijk geweten gebonden zijn aan Gods Woord. Daar-
door accepteerde arp ook de vrijheid van godsdienst, in tegenstelling tot de sgp.

Tussen de sgp en chu bestond er ondanks overeenkomsten (zoals het anti-papis-
me) in kerkelijk en politiek-cultureel opzicht een afstand.10 De Unie streefde naar een 
protestantse natie waarin heel het volk op de openbare school christelijk werd opge-
voed. De sgp wenste eveneens een protestantse natie, maar koerste op de oprichting 
van eigen instellingen, inclusief bijzonder onderwijs, om de gereformeerde dogma’s te 
beschermen (zie ook de bijdrage van John Exalto in deze bundel). Dergelijke verschil-

6  Ibidem, 30.
7  Ibidem, 101 en 267.
8  Ibidem, 32-33 en 121.
9  Ibidem, 140.
10  Ibidem, 141 en verder.
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len waren er eveneens tussen de sgp en de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 
(hgsp), in haar anti-papisme een extreme versie van de chu. De hgsp was van 1925 
tot 1937 met een zetel in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Ook al dachten sgp en 
hgsp op veel punten wel hetzelfde, het contact tussen twee partijen bleef beperkt.11

Ondanks alle kritiek op de arp en de chu ging de voorkeur van de sgp wel uit 
naar een regering met alleen maar protestantse partijen, ook al hadden die geen 
meerderheid in de Tweede Kamer. Zij dankte God voor de val van het eerste, pro-
testants-katholieke, kabinet-Colijn in november 1925. Tweede Kamerleden van de 
chu steunden toen tegen de zin van de katholieken een amendement van de sgp om 
het gezantschap bij de Paus, de diplomatieke vertegenwoordiging van Nederland 
bij het Vaticaan, te schrappen. Deze gebeurtenis ging de parlementaire geschiedenis 
in als ‘de Nacht van Kersten’, naar de naam van de voorzitter van de Tweede Ka-
merfractie van de sgp, die de aanzet had gegeven tot de kabinetscrisis.

Ondanks alle kritiek zocht de sgp soms ook samenwerking met protestantse 
partijen. Toen de partij in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 1922 
moeite had om een lijst met voldoende kandidaten samen te stellen, besprak ze met 
de arp de mogelijkheid van een lijstverbinding. In 1924 vroeg Kersten aan de chris-
telijk-historische Tweede Kamerfractie of die het amendement tegen de diploma-
tieke vertegenwoordiging bij het Vaticaan zou willen indienen, omdat hij zelf die 
dag moest preken. De fractie deed dat, zij het toen nog zonder resultaat. Een ander 
geval van samenwerking met een protestantse partij in het interbellum betreft het 
overleg in 1936 over een lijstineenschuiving en zelfs fusie met de Christelijk-Natio-
nale Actie (cna), een hervormd-gereformeerde afsplitsing van de arp.12 De sgp zag 
daar uiteindelijk vanaf, omdat de cna in tegenstelling tot haarzelf de vrijheid van 
godsdienst aanvaardde. De sgp wilde geen ruimte bieden voor bestuur en beleid 
anders dan gebaseerd op de gereformeerde belijdenis.

Van samenwerking met andere partijen kwam het nauwelijks, omdat de sgp 
vooral haar eigen beginsel zuiver wilde houden. Daarnaast zochten andere partijen 
de sgp ook niet op. In 1922 had de Rechtsche Plattelandersbond nog verzocht om 
een lijstverbinding. De sgp wees dat echter van de hand, omdat het principiële en 
geen belangenpolitiek wenste te voeren.13 Nadat de partij met Kersten in 1922 op 
eigen kracht in de Tweede Kamer kwam, zou die hebben geprobeerd ‘met voor-
zichtigheid en zoo min mogelijken aanstoot voor anderen, mijn beginselen te belij-
den en te verdedigen voor zoover en waar ik dit noodig achtte’.14 Het lukte de sgp-
leider niet; het beroep op aloude beginselen en personen uit het verleden leidde tot 
ergernis. Zo viel het sociaaldemocratische Tweede Kamerlid Jan Schaper in 1932 na 
zo’n appèl uit naar Kersten: ‘Wie is Calvijn? Die is honderden jaren dood. Wij heb-
ben aan Calvijn op het ogenblik niets. Het is de arbeider van nu!’15

11  Ibidem, 151.
12  Ibidem, 151-153.
13  Ibidem, 53.
14  Handelingen der Staten-Generaal, 1927-1928, ii, 372.
15  Ibidem, 1932-1933, ii, 1043.
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Met haar beginselpolitiek verkeerde de sgp in een ‘vrijwel absoluut isolement’ in 
de Tweede Kamer.16 Vier van de in totaal negen moties die de sgp in het interbellum 
indiende, werden überhaupt niet in stemming gebracht bij gebrek aan steun van 
andere partijen. Voor de andere moties verwierf de sgp niet of nauwelijks stem-
men. Ook met de regering was er weinig contact. Soms wilde de katholieke premier 
Charles Ruijs de Beerenbrouck (1918-1925; 1929-1933) nog wel eens dieper ingaan 
op de parlementaire bijdragen van de sgp.17 En in 1926 had minister van Buiten-
landse Zaken Herman Karnebeek contact gezocht met Kersten om te overleggen 
over de Nederlandse vertegenwoordiging bij het Vaticaan.18 Van andere ministers 
ging minder initiatief tot overleg met de sgp uit. Bij hen leidde vooral de principi-
ele opstelling van Kersten nog wel eens tot irritatie.19 De katholieke minister Ti-
motheus Josephus Verschuur verzuchtte in december 1932 in een debat over ver-
zekeringen dat de sgp niet alleen zou moeten proclameren, maar ook onderbouwd 
argumenteren; dan kon het tenminste tot een gedachtewisseling komen.20 In hun 
reactie herhaalden Kersten en dominee Pieter Zandt, die van 1925 tot 1961 deel uit-
maakte van de Tweede Kamer, hun aloude bezwaren tegen de ‘afgodische verzeke-
ringswetgeving’.

De verscherpte toon van Kersten in de jaren dertig versterkte het politieke isole-
ment van zijn partij. Hij tekende toen fel protest aan tegen de regering, omdat die te 
weinig de belangen van de kleine (Zeeuwse) boeren zou beschermen in de crisisja-
ren. Net als eerder, toen hij zich verzette tegen de verzekerings- en vaccinatieplicht, 
schuurde Kerstens protest tegen een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid 
aan.21 arp-premier Hendrik Colijn (1925-1926; 1933-1939) reageerde soms geër-
gerd op wat hij het ‘opruiend vermogen’ van Kersten noemde.22 In de Kamer kreeg 
de sgp-leider evenmin voet aan de grond. Daarbij hielp het niet dat hij de economi-
sche crisis – net als de Duitse bezetting later – zag als een straf van God, omdat Ne-
derland niet het juiste – gereformeerde – pad volgde.

De scherpe kritiek op de regering was opvallend, omdat de sgp tegelijk beleed 
dat die door God is ingesteld. Dat zou een meer loyale opstelling veronderstellen. 
Dat dat niet altijd het geval was, was zoals al vermeld in 1925 gebleken toen de sgp 
de stoot gaf tot de val van het kabinet. Bovendien voelde ze in de jaren dertig niet 
de behoefte om de regering te ondersteunen in tijden van crisis.23 Wel blijkt uit haar 
stemgedrag in de Tweede Kamer dat de sgp niet alleen maar oppositie voerde. In 
grafiek 1 wordt het stemgedrag van de sgp, de regerings- en de oppositiepartijen 
over wetsvoorstellen met elkaar vergeleken. Oppositiepartijen blijken gemiddeld 
genomen beduidend minder vaak voor wetsvoorstellen te stemmen dan regerings-

16  Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 169 en 268-269.
17  Ibidem, 110.
18  M. Golverdingen, Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk (Houten, 1998), 90-91.
19  Zie Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 41.
20  Handelingen der Staten-Generaal, 1932-1933, ii, 1047.
21  Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 187.
22  Golverdingen, Ds. G.H. Kersten, 78.
23  Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 269.
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Grafiek 1 Gemiddelde steun voor wetsvoorstellen door de sgp, rege-
ringspartijen, en oppositiepartijen (exclusief de sgp), 1922-2016 (in %)*

Grafiek 2 Overeenkomstig stemgedrag tussen de sgp en andere partij-
en in de Tweede Kamer bij wetsvoorstellen, amendementen en moties, 
1922-1967 (in %)*

* Partijen zonder minister(s) worden beschouwd als oppositiepartij. Als gevolg hiervan wordt de pvv tijdens 
het eerste kabinet-Rutte (2010-2012) behandeld als een oppositiepartij. De bijlage bij deze bijdrage bevat nadere 
gegevens over overeenkomstig stemgedrag.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset, uitgebreid naar 1922-1940.

* De bijlage bij deze bijdrage bevat nadere gegevens over overeenkomstig stemgedrag.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset, uitgebreid naar 1922-1940.
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partijen, zoals te verwachten was.24 Opmerkelijker is echter dat de sgp gedurende 
bijna haar hele honderdjarige bestaan wetsvoorstellen vaker steunt dan de gemid-
delde oppositiepartij. Ook in het interbellum stemde ze bijvoorbeeld veel meer dan 
de Communistische Partij Holland (cph) voor regeringsvoorstellen. Dat hangt na-
tuurlijk ook samen met haar positie in het partijpolitieke landschap. Het staatkun-
dig gereformeerde verkiezingsprogramma had nogal wat gemeen met dat van de 
arp, zoals het pleidooi voor een beperking van overheidsinmenging in de econo-
mie. Dat bracht haar in de hoek van andere protestantse en liberale partijen (zie gra-
fiek 2). Alleen als het ging om de kleine boeren wilde de sgp juist geen vrije markt, 
maar een beschermende overheid. 

Na de Tweede Wereldoorlog en het vertrek van Kersten temperde de sgp haar 
toon in de Tweede Kamer. Zandt, zijn opvolger als fractievoorzitter, had een min-
der scherpe stijl. Pal na de oorlog zou de sgp zelfs toenadering hebben gezocht bij 
de chu, zij het zonder enig resultaat.25 Zandt bleef overigens de regering wel op-
roepen zich aan Gods Woord te houden en wees haar ook regelmatig op het Room-
se gevaar. De sgp hield daarbij sterk vast aan haar eigen overtuiging. Ze zocht geen 
toenadering tot het in 1948 opgerichte, orthodox-protestantse Gereformeerd Po-
litiek Verbond (gpv) en de eveneens protestants-christelijke Johannes Althusius-
stichting, die zich beide verzetten tegen de verwatering van gereformeerde beginse-
len binnen de arp.26

In het parlement verzette de sgp zich – net als de arp overigens – fel tegen de on-
afhankelijkheid van Indonesië, die in 1949 haar beslag kreeg. Zij kantte zich vervol-
gens krachtig tegen de sterk groeiende overheidsinmenging in de economie en de 
opbouw van de welvaartsstaat. De sgp zonderde zich daarbij inhoudelijk af van een 
brede consensus tussen alle partijen minus de Communistische Partij van Neder-
land (cpn), zoals de cph sinds 1935 heette: een evenwichtige begroting, gematigde 
loonontwikkeling met tijdelijke sturing door de overheid, sociale wetgeving en pu-
bliekrechtelijke bedrijfsorganisaties.27 Ook op andere punten week de sgp af van de 
meeste andere partijen. Als enige stemde ze bijvoorbeeld tegen de wet om gehuwde 
vrouwen het recht te geven zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. 

Inhoudelijk bleef sgp zo in een politiek isolement verkeren.28 Dat blijkt ook uit 
de relatief geringe steun voor regeringsvoorstellen in de jaren vijftig en zestig (zie 
grafiek 1). Op grond van haar stemgedrag verkeerde ze vooral het in gezelschap van 
christelijke en rechtse partijen (zie grafiek 2). De sgp wierp zich op als belangenbe-
hartiger van kleine boeren en kleine middenstanders met haar voortdurende plei-

24  Enige terughoudendheid bij vergelijkingen door de tijd is geboden. De gegevens voor 1995 zijn gebaseerd op 
scans van de gedrukte versie van de Handelingen van de Tweede Kamer. Daardoor is het mogelijk dat typefou-
ten, atypische formuleringen van stemresultaten, scanfouten of ontbrekende documenten hebben geleid tot het 
missen van een aantal stemmingen. 
25  J. Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het 
midden van de twintigste eeuw (Kampen, 1993), 228.
26  Ibidem, 238-239 en 253.
27  B. van den Braak en J.Th.J. van den Berg, Zeventig jaar zoeken naar het compromis. Parlementaire geschiede-
nis van Nederland. Deel ii: 1946-2016 (Amsterdam, 2017), 147.
28  Ibidem.
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dooi voor een ‘goedkoper levenspeil’ zonder de druk van verzekeringspremies.29 
Niettemin was de opstelling van de sgp wel veranderd: ‘Haar neiging uit de jaren 
dertig om protest tegen de overheid het karakter van verzet te geven, was in de ja-
ren vijftig en zestig verdwenen.’30 Dat maakte de partij nog niet volstrekt gouverne-
menteel. Zo ondersteunde de staatkundig gereformeerde Tweede Kamerfractie in 
1958 een amendement dat tot de val van het vierde kabinet-Drees zou leiden.

Een praktischer oriëntatie en meer samenwerking (1967-2001)

De sgp verkeerde in de eerste decennia van haar bestaan in de Tweede Kamer in een 
politiek isolement door de regering, andere partijen en het volk tot principiële in-
keer te manen. Haar Kamerleden wensten een ander politiek bestel op grond van 
haar droombeeld van het zeventiende eeuwse Nederland: een land gebaseerd op de 
gereformeerde belijdenis. Tegelijk zette de sgp zich in voor de belangen van de klei-
ne boeren en middenstanders, die ook veel in haar eigen achterban te vinden waren. 
Dat deed ze binnen de kaders van de democratische rechtsstaat, ook al schuurde Ker-
stens protest soms tegen de randen daarvan aan. Een gematigder toon was echter toen 
al te beluisteren bij de scheikundig ingenieur Cornelis Nicolaas van Dis sr., die tus-
sen 1929 en 1937 de derde sgp-zetel bezette en na het vertrek van Kersten opnieuw 
in de Kamer kwam en daar tot 1971 bleef.31 Met die opstelling kreeg hij een welwil-
lender oor in de Kamer dan zijn fractiegenoten.32 Naast getuigen zette Van Dis zich 
ook in voor praktische zaken, zoals steun voor Harderwijker vissers en het aanleggen 
van kanalen.33 De combinatie van een meer gematigde stijl met een praktische oriën-
tatie was eveneens te bespeuren bij Tweede Kamerlid en landbouwer David Kodde 
(1956-1963), die als eerste en lange tijd als enige sgp-burgemeester (van Zoutelande; 
1921-1959) zelf bestuursverantwoordelijkheid had gedragen. Hij kreeg aandacht in 
de Kamer, ook vanwege zijn traditionele Zeeuwse klederdracht.34 Met de vaak afwe-
zige, voornamelijk getuigende predikant Marinus Abraham Mieras (1961-1967) bleef 
samenwerking met andere partijen in praktische aangelegenheden echter beperkt.

Vanaf het einde van de jaren zestig kwam daarin enige verandering. In de aan-
loop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 1963 hadden jongeren en enkele pre-
dikanten uit de achterban actie gevoerd om de ingenieur civiele techniek Henk van 
Rossum in de Tweede Kamer te krijgen, mede om met hem de sgp met meer des-
kundigheid op te laten treden. De voorkeursactie mislukte, maar Van Rossum werd 
in 1967 alsnog verkozen. Zijn praktische oriëntatie uitte zich al snel: een jaar later 
diende Van Rossum het eerste initiatiefwetsvoorstel van de sgp in, over de water-

29  Zwemer, In conflict met de cultuur, 233.
30  Ibidem, 340.
31  Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 189.
32  Ibidem, 111.
33  Zwemer, In conflict met de cultuur, 228.
34  Ibidem, 246.
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voorziening van landbouwgronden. In tegenstelling tot de – overigens spaarzame 
– initiatiefwetsvoorstellen van andere Kamerleden wist hij dit voorstel aanvaard te 
krijgen, zelfs met algemene stemmen. In 1972 volgde een initiatiefwetsvoorstel van 
zijn hand over het loodsen van zeeschepen in gemeentehavens. In 1976 was Van 
Rossum de eerste sgp-er die mondelinge vragen in de kamer stelde. Het zijn voor-
beelden van de praktischer geworden opstelling van de Tweede Kamerfractie van 
de sgp, die ook terug is te zien in grafiek 3. Het aantal ingediende amendementen 
en vooral moties is door de tijd aanzienlijk toegenomen. Vanaf de jaren negentig 
geldt dit ook voor de door de sgp ingediende voorstellen. Voor een kleine fractie 
was zij verhoudingsgewijs erg actief geworden.

De gematigder toon en praktischer oriëntatie hadden allereerst te maken met de 
achtergrond van de Kamerleden. De dominees Kersten en Zandt hadden nu eenmaal 
een andere oefening in spreekvaardigheid en andere expertise meegekregen dan de 
ingenieurs die na hen de sgp vertegenwoordigden in de Tweede Kamer. Aan de ver-
anderende opstelling droeg evenwel ook een dominee bij, Hette Abma. Hij legde 
als partijvoorzitter en later als Tweede Kamerlid (1963-1981) minder de nadruk op 
het aankondigen van Gods oordeel en meer op het dienen van het hele volk, of dat 
nu ging om werkgelegenheid of milieu, of door Gods geboden te volgen.35 Bij hem 

35  Ibidem, 283 en verder.
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kwam het ongelovige en onbekeerde deel van Nederland er genadiger van af dan bij 
zijn getuigende voorgangers. Ook door zijn wat luchtiger spreekstijl – althans in de 
oren van bevindelijk gereformeerden – kwam hem dat bij het behoudender deel van 
de sgp-achterban op de nodige kritiek te staan. Het daaruit volgend conflict zou er 
uiteindelijk toe leiden dat de als zwaarder beschouwde ingenieur Bas van der Vlies, 
sinds 1981 in de Tweede Kamer, in 1986 van Van Rossum het fractievoorzitterschap 
overnam. Ook al gold Van der Vlies als behoudender, hij zou, net als de waterstaat-
kundige Koos van den Berg (1986-2002), in de Kamer erkenning krijgen vanwege 
zijn deskundige inbreng, alsook voor zijn inzet voor de parlementaire mores. 

De meer zakelijke en praktische oriëntatie van de Tweede Kamerfractie van de 
sgp resulteerde zo niet alleen in een grotere acceptatie van de parlementaire orde 
door de partij, maar leidde er ook toe dat zij zich daarvoor wenste in te zetten. Bo-
vendien vergemakkelijkte die veranderde opstelling samenwerking met andere par-
tijen, doordat het getuigend godsoordeel minder in de weg stond.

In 1962 deed de sgp nog zelf-
standig mee aan de gemeen-
teraadsverkiezingen in Hil-
versum.
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Gemeenten en provincies

Veel eerder dan in de Tweede Kamer had de sgp op lokaal en provinciaal niveau 
zich ook toegelegd op samenwerking en een meer praktische gerichtheid dan op 
het getuigenis aan de politieke zijlijn. Al in 1919 hadden sgp‘ers op lijsten van ande-
re partijen gestaan om zo een gemeenteraadszetel te verwerven. Het hoofdbestuur 
wenste in het interbellum liever zelfstandige lijsten, en anders alleen lijstineenschui-
vingen met de arp en de chu.36 Onder meer in het Zeeuws-Vlaamse Waterland-
kerkje was er voor 1940 regelmatig een arp/sgp-lijst.37 Na de Tweede Wereldoor-
log waren lokale kiesverenigingen vrij om lijsten ineen te schuiven, op voorwaarde 
dat het beginsel kon worden gehandhaafd.38 In 1958 en 1970 had de sgp respectie-
velijk 59 en 31 lijstineenschuivingen met arp en/of chu.39 In plekken als Goes, Wa-
geningen en Veenendaal werkten sgp-raadsleden voor 1970 ook nauw samen met 
arp- en/of chu-fracties. Er waren echter ook (kandidaat-)raads- en Statenleden 
van de sgp die uitsluitend zelfstandig aan de verkiezingen wilden deelnemen en 
wilden getuigen. Op lokaal niveau leenden sommige onderwerpen zich daar voor, 
zoals zondagsheiliging, het vloekverbod, het ambtsgebed en culturele subsidies. 
In de jaren vijftig klonk echter eveneens in de partij de wens van gemeenteraads-
leden tot deskundigheidsbevordering, wat wijst op een praktischer oriëntatie.40

Omdat de sgp lang niet in alle gemeenteraden een meerderheid bezat, moest zij 
wel samenwerken om aan het college van burgemeester en wethouders deel te kun-
nen nemen. In 1919 vormde de sgp al met de arp het college in ’s Gravenpolder.41 
Het hoofdbestuur keurde het steunen van katholieke en sociaaldemocratische wet-
houders in principe af. Niettemin hadden al voor 1940 sgp-wethouders in Lisse 
en IJsselmuiden katholieke collega’s, en in Lekkerkerk een sociaaldemocratische. 
Ook na de oorlog bleef zich dergelijke samenwerking voortdoen.42 Tientallen sgp-
wethouders – 34 in 1946, 51 in 1962 – droegen bestuursverantwoordelijkheid. In 
1978 leverde de sgp bovendien voor het eerst een gedeputeerde – in de provincie 
Zeeland, in een coalitie met cda, PvdA en vvd. De groei van sgp-burgemeesters 
van twee (1970) naar twaalf (1983) versterkte de focus op de bestuurlijke praktijk in 
de partij nog.43

Door gemeentelijke herindelingen nam het aantal gemeenten met een protestant-
se meerderheid af. De ontkerstening versterkte dat nog. Daarnaast zou een moge-
lijke invoering van een hogere kiesdrempel kleinere partijen het lastiger maken om 
zetels te werven. Het sgp-hoofdbestuur zag daarom reden lijstineenschuivingen 

36  Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 42.
37  Zwemer, In conflict met de cultuur, 360.
38  Ibidem, 354.
39  Ibidem, 349.
40  Ibidem, 259.
41  P. van Vugt, ‘ “Onze menschen moeten in Raad en Staten” ’, in: W.Chr. Hovius e.a., Van Goedertierenheid en 
Trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1993 (Houten, 1993), 295-324; 298.
42  Zwemer, In conflict met de cultuur, 358.
43  Zie www.politiekcompendium.nl/id/vh4vajn35szt/naar_politieke_kleur (geraadpleegd op 17 januari 2018).
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toe te staan, om nog zoveel mogelijk het christelijke geluid te laten horen. Boven-
dien zouden zij zetelwinst kunnen opleveren, was de pragmatische overweging. De 
voorkeurspartners veranderden echter na verloop van tijd. De progressievere koers 
van de arp, de intensievere samenwerking van arp en chu met de kvp, die uitein-
delijk leidde tot hun opgaan in het cda, en vrouwelijke kandidaten van arp en/of 
chu, verminderden de bereidheid van de sgp om tot lijstineenschuivingen te ko-
men. Het gpv bleef aanvankelijk vaak vasthouden aan zelfstandige kieslijsten met 
kandidaten van de eigen kerk, waardoor het slechts tot enkele lijstineenschuivingen 
op lokaal niveau kwam. 

Van de nieuwe mogelijkheid om zelfstandige lijsten te verbinden ten behoeve 
van de verdeling van restzetels bij de provinciale verkiezingen maakten sgp en gpv 
in 1974 alleen in Zeeland gebruik.44 In dat jaar schoof de sgp haar lijsten in enkele 

44  J. Hippe en G. Voerman, ‘Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen sgp, gpv en 

De sgp combineerde in Den 
Haag in 1966 bij de gemeen-
teraadsverkiezingen haar lijst 
nog wel met arp en chu.
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‘kansloze’ provincies ineen met die van het Nationaal Evangelisch Verband (nev), 
een organisatie die aanvankelijk kiezerssteun voor het gpv onder anderskerkelij-
ken had gemobiliseerd. Het nev wenste zich overigens niet bij de sgp aan te sluiten, 
omdat het die te getuigend vond.45 Nadat in 1975 de Reformatorische Politieke Fe-
deratie (rpf) uit een fusie van nev en een aantal andere organisaties was ontstaan, 
combineerde die partij haar lijst geregeld met de sgp op lokaal en provinciaal ni-
veau. Het gpv zou langzamerhand uit zijn schulp kruipen en steeds vaker tot lijs-
tineenschuivingen met sgp en rpf overgaan.46 In 1986 deelde de sgp in ruim hon-
derd gemeenten de lijst met gpv en/of rpf. Nadat in 1989 ook op lokaal niveau de 
mogelijkheid was gecreëerd om zelfstandige lijsten te verbinden, maakten de kleine 
christelijke partijen daarvan eveneens gebruik. Daarnaast waren zij in 1977 ook be-
gonnen samen te werken bij de verkiezing van Eerste Kamerleden door leden van 
de Provinciale Staten, waarbij het cda zich regelmatig aansloot.

Binnen de sgp was de electorale samenwerking met gpv en rpf niet onomstre-
den. Dat betrof de Landelijke Stichting tot Handhaving van de Staatkundig Gere-
formeerde Beginselen. Ook de Barneveldse sgp-wethouder L.M. Verhoeks acht-
te in 1995 een lijstineenschuiving met die partijen niet aanvaardbaar.47 Het verzet 
tegen vrouwelijke kandidaten van rpf en gpv resulteerde in diverse gemeenten 
tot stopzetting van soms langdurige onderlinge samenwerking.48 Toenmalig sgp-
partijleider Van der Vlies hechtte echter belang aan de bundeling van christelijke 
krachten, juist vanwege de ontkerstening van Nederland.49 In 1997 liet het sgp-
hoofdbestuur evenwel weten vooralsnog alleen vrouwelijke kandidaten van gpv 
en rpf op onverkiesbare plekken te accepteren. Ook in de vorming van bestuur-
lijke coalities zou het vrouwenstandpunt van de sgp haar parten hebben gespeeld.50 
In 1999 nam de partij wel voor het eerst in lange tijd weer zitting in het college van 
Gedeputeerde Staten (in Zuid-Holland), mede namens rpf en gpv, in een coalitie 
met PvdA, cda en GroenLinks. Tweede Kamerlid Kees van der Staaij liet meteen 
horen dat zo’n coalitie op landelijk niveau niet tot de mogelijkheden behoorde.51 

rpf (1975-2000)’, in: idem (red.), Van de marge naar de macht. De ChristenUnie 2000-2010 (Amsterdam, 2010), 
51-70; 64.
45  R. van Mulligen, Radicale protestanten. Opkomst en ontwikkeling van de EO, EH en de ChristenUnie en hun 
voorlopers (1945-2007) (Amsterdam, 2014), 117.
46  Hippe en Voerman, ‘Reformatorisch Staatkundig Verbond?’, 63.
47  J. Hippe, P. Lucardie en G. Voerman, ‘Kroniek 1995. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het 
jaar 1995, in: G. Voerman (red.), Jaarboek 1995 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Gronin-
gen, 1996), 14-112; 78 en verder. 
48  Hippe en Voerman, ‘Reformatorisch Staatkundig Verbond?’, 63.
49  B. de Boer e.a., ‘Kroniek 1997. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1997’, in: G. 
Voerman (red.), Jaarboek 1997 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen, 1998), 13-90; 
78 en verder.
50  B. de Boer e.a., ‘Kroniek 1998. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1998’, in: G. 
Voerman (red.), Jaarboek 1998 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen, 1999), 14-94; 
83 en verder.
51  B. de Boer e.a., ‘Kroniek 1999. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1999’, in: G. 
Voerman (red.), Jaarboek 1999 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen, 2000), 13-92; 
77-83.
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Europa

Ook voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, die sinds 1979 elke vijf 
jaar plaatsvinden, kwam er uiteindelijk samenwerking tussen de drie kleine chris-
telijke partijen tot stand. De sgp had van oudsher weinig op met internationale sa-
menwerkingsverbanden die geen christelijke grondslag kenden. Het falen van de 
Volkenbond zag zij bijvoorbeeld als bewijs van een te groot geloof in menselijk 
kunnen. Van de Verenigde Naties (vn) en aanvankelijk ook de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie (navo) moest zij om dezelfde reden ook niet veel weten. De 
sgp was weliswaar voor vrijhandel, maar keerde zich tegen Europese integratie.52 
Dat vereiste namelijk de opgave van de door God gegeven soevereiniteit aan een 
door katholieke en seculiere krachten gedomineerd verband. Bovendien verzette 

52  H. Vollaard, ‘Euroscepsis en protestantisme in Nederland’, in: H. Vollaard en B.C. Boer (red.), Euroscepsis in 
Nederland (Utrecht, 2005), 151-176.

In 1984 voegden sgp, gpv en 
rpf voor het eerst hun kan-
didatenlijsten samen voor de 
verkiezingen van het Europees 
Parlement. sgp’er Leen van 
der Waal was de lijsttrekker.
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de partij zich tegen machtsconcentraties, aangezien daardoor de tot slechtheid ge-
neigde mens nog sneller kwaad kon doen. 

Een deel van de staatkundig gereformeerde achterban zag deelname aan de Euro-
pese verkiezingen als erkenning van dat menselijk machtsstreven, en wenste daar-
om er vanaf te zien. De sgp besloot in 1979 niettemin toch tot deelname om ook 
op Europees niveau Gods Woord te laten horen. Dat mislukte echter, omdat het 
gpv niet wilde meewerken aan een lijstineenschuiving waarbij ook de rpf betrok-
ken zou zijn. In 1984 kwamen de drie partijen wel een gezamenlijke kandidatenlijst 
overeen. Lijsttrekker Leen van der Waal (sgp) werd in het Europees Parlement ge-
kozen. Hij sloot zich bij geen parlementaire fractie aan. Mede door een aanpassing 
van het reglement van het Europees Parlement kregen de niet bij fracties aangeslo-
ten leden echter minder invloed. Na de Europese verkiezingen van 1994 besloot 
Van der Waal toe te treden tot een vooral technisch groepsverband van partijen, dat 
zo aanspraak kon maken op de voordelen van een parlementaire fractie. Dat ver-
band behelsde nogal een bonte verzameling van natie-georiënteerde partijen, zoals 
zwaar-katholieke Franse jagers en linkse Deense feministen.53 

In de jaren negentig leidde de lijstineenschuiving tussen de drie kleine christelij-
ke partijen bij de Europese verkiezingen tot discussie, als gevolg van het verzet van 
de sgp tegen de vrouwelijke kandidaten van rpf en gpv. Uiteindelijk accepteerde 
de sgp in 1998 ‘met pijn en moeite’ een vrouw op onverkiesbare plaats, maar zij gaf 
aan de samenwerking te beëindigen als die kandidate in het Europees Parlement 
zou worden verkozen.54

Samenwerking door secularisatie

De ontkerstening van Nederland liet ook in de landelijke politiek haar sporen na. 
Vanaf de jaren zestig kwam de sgp steeds meer alleen te staan met haar pleidooi 
voor een natie op grond van christelijke zeden. Alleen het gpv, de Boerenpartij, de 
Rooms-Katholieke Partij Nederland (rkpn) en een enkele arp’er (zoals Maarten 
Schakel) en vanaf 1981 de rpf vielen haar daarin nog bij. Aanvankelijk hadden het 
gpv, sinds 1963 in de Kamer, en de sgp niet of nauwelijks contact.55 Geleidelijk aan 
zou samenwerking met het gpv en later ook de rpf echter groeien, uit verzet te-
gen de liberalisering in zogeheten ethische kwesties zoals abortus en euthanasie. In 
1979 lanceerde Abma met zijn gpv-collega Bart Verbrugh een initiatiefwetsvoor-
stel om zwangerschapsafbreking in te perken; zonder succes overigens. In 1993 
vormden sgp, rpf en gpv alsmede verschillende christelijke maatschappelijke orga-
nisaties het Beraad Geestelijk Vrijheid.56 Dat overleg was ontstaan uit zorg over de 

53  W. Schoonen, ‘Europarlementariër Van der Waal: “Ik heb me er vaak eenzaam gevoeld” ’, in: Trouw, 1 febru-
ari 1997.
54  De Boer e.a., ‘Kroniek 1998’, 53.
55  E. Klei, ‘Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek’. Een geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Ver-
bond, 1948-2003 (Amsterdam, 2011), 308; H. Veenhof, Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985): journalist, 
politicus en Prins (Barneveld, 2009), 228-229.
56  Van Mulligen, Radicale protestanten, 262.
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vraag in hoeverre christelijke organisaties, zoals scholen, nog zelf de toelating van 
personeel, leerlingen en cliënten zouden kunnen bepalen onder de aanstaande Al-
gemene Wet Gelijke Behandeling (awgb). De vrees voor een verdere liberalisering 
van euthanasie en zondagsrust, de invoering van het homohuwelijk en de ophef-
fing van het bordeelverbod groeide nadat in 1994 de paarse coalitie van PvdA, vvd 
en D66 was aangetreden. In 1998 riep het cda de drie kleine christelijke partijen 
op om een ‘pact tegen paars’ te vormen. sgp zag daar echter net als gpv en rpf van 
af, omdat het cda niet afdoende de mogelijkheden voor abortus en euthanasie zou 
willen terugdraaien.57

Ondanks kritiek op de ethische koers van de christendemocraten had de sgp wel 
een voorkeur voor centrumrechtse kabinetten waarvan het cda deel uitmaakte. Dat 
kwam niet alleen omdat de sgp seculiere partijen minder vertrouwde in ethische 
kwesties, maar ook omdat zij in buitenlands en economisch beleid een rechtse koers 
voer. In 1980 hield onder meer de sgp het eerste kabinet-Van Agt van cda en vvd 
overeind, dat met een krappe meerderheid van 77 zetels dreigde te struikelen toen 
enkele cda-Kamerleden zich verzetten tegen de regeringskoers inzake de olieboycot 
tegen Zuid-Afrika en de vernieuwing van kernwapens.58 In de aanloop naar de Twee-
de Kamerverkiezingen van 1986 liet de sgp verder weten dat ze een voortzetting van 
het eerste kabinet-Lubbers van cda en vvd vanwege diens economisch beleid zou 
willen steunen, als die twee partijen geen meerderheid zouden behalen. Voorwaarde 
daarbij was wel dat het kabinet haar tegemoet zou komen op punten van euthana-
sie, abortus en zondagsrust.59 De rechtse oriëntatie van de sgp blijkt ook uit de over-
eenkomst in stemgedrag met cda en vvd in het tijdvak 1967-2001 (zie grafiek 4).

Ook al was de rpf een electorale concurrent, de sgp vormde daarmee gelijk al 
sinds 1977 lijstverbindingen om restzetels voor de kleine christelijke partijen te ver-
werven. Het gpv sloot zich daar in 1982 bij aan. De vertegenwoordigers van de drie 
partijen stemden soms ook informeel hun werk op elkaar af.60 De contacten tussen 
de partijbesturen, wetenschappelijke instituten en jongerenorganisaties van de drie 
partijen namen allengs eveneens toe in de jaren tachtig. 

In 1994 nam de rpf het initiatief om de samenwerking tussen de drie klein-chris-
telijke fracties te intensiveren.61 Dat leidde tot afspraken over woordvoerderschap-
pen en presentie bij vergaderingen. Dat gebeurde ook nog wel nadat de rpf en het 
gpv een gezamenlijk Kamerfractie hadden gevormd in het kader van hun fusie tot 
de ChristenUnie, hoewel de standpunten over landbouw, milieu en asielbeleid toen 
al wat uit elkaar gingen lopen. Een verwijdering vond vooral plaats toen de Chris-

57  De Boer e.a., ‘Kroniek 1998’, 51.
58  Van den Braak en Van den Berg, Zeventig jaar zoeken, 421.
59  L. Koeneman, P. Lucardie en I. Noomen, ‘Kroniek 1986. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van 
het jaar 1986’, in: R.A. Koole (red.), Jaarboek 1986 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Gro-
ningen, 1987), 15-61; 50-53.
60  M. de Bruyne, ‘Het woord is aan de geachte afgevaardigden’, in: Hovius e.a., Van Goedertierenheid en 
Trouw, 167-212; 203.
61  J. Hippe, P. Lucardie en G. Voerman, ‘Kroniek 1994. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het 
jaar 1994’, in: G. Voerman (red.), Jaarboek 1994 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Gronin-
gen, 1995), 70 en verder.



Getuigen of samenwerken?182

tenUnie-fractie zich nadrukkelijker richtte op andere dan christelijke partijen voor 
samenwerking. In 2001 stelde zij bijvoorbeeld met de PvdA een initiatiefwetsvoor-
stel over zondagsarbeid op en een motie over palliatieve zorg. De sgp voelde zich 
gepasseerd en verwonderde zich erover dat op deze wijze het christelijk bondge-
nootschap tegen het ethisch beleid van paars doorbroken werd.62

Dat ethisch beleid van de paarse coalitie viel de sgp zwaar. Partijleider Van der 
Vlies sprak van een ‘paarse oorlogsverklaring aan christelijk Nederland’.63 Zijn 
partij wilde niet langer al te welwillend het kabinet en zijn beleid bejegenen. sgp-
senator Gerrit Holdijk riep daarnaast op tot protest tegen de door D66-minis-
ter Laurens Brinkhorst van Landbouw verordineerde ruiming van vee tijdens de 
mond-en-klauwzeercrisis. Toen Brinkhorsts partijgenote Els Borst als minister 
van Volksgezondheid na de parlementaire goedkeuring van de euthanasiewet in 
april 2001, in de paastijd, Jezus’ kruiswoorden ‘Het is volbracht’ gebruikte, voelde 
de sgp-leider Van der Vlies zich diep gekwetst: 

62  P. Lucardie, I. Noomen en G. Voerman, ‘Kroniek 2001. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van 
het jaar 2001’, in: G. Voerman (red.), Jaarboek 2001 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Gro-
ningen, 2003), 15-95; 80 en verder.
63  De Boer e.a., ‘Kroniek 1999’, 74 en verder.

C
hr

is
te

nU
ni

e

R
P

F

G
P

V

C
D

A

C
H

U

K
V

P

A
R

P

V
V

D S
P

G
ro

en
lin

ks

D
66

P
vd

A

E
V

P

C
P

N

P
P

R

P
S

P

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

Grafiek 4 Overeenkomstig stemgedrag tussen de sgp en andere partij-
en in de Tweede Kamer bij wetsvoorstellen, amendementen en moties, 
1968-2001 (in %)*

* De periode voor de ChristenUnie behelst slechts maart 2001-december 2001. De bijlage bij deze bijdrage be-
vat nadere gegevens over overeenkomstig stemgedrag.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.



Hans Vollaard en Rick van Well 183

De manier waarop de minister in één enkel zinnetje de ruim tienduizend protestanten af-
schreef die vorige week blijk gaven van hun diepe en ernstige zorg over de Euthanasiewet 
kwam echter hard aan. Ik stond midden tussen die mensen en ik kan u verzekeren dat er 
waardig en indrukwekkend is geprotesteerd. Zelfs omstanders die niet bij de demonstratie 
hoorden, waren erover verwonderd. Als een dienaar van de Kroon een toegewijd en loyaal 
deel van het Nederlandse volk zo wegzet, dan knapt er echt iets. (…) Het bovenstaande 
leidt voor de sgp-fractie tot de volgende politieke conclusie, en die is voor sgp-begrippen 
heel zwaar. U kent ons als een partij die er prijs op stelt om, ondanks de grote en vaak fun-
damentele verschillen die er zijn, toch in gesprek te willen zijn en blijven. De bereidwillig-
heid en de welwillende houding die de sgp-fractie altijd heeft betracht ten overstaan van 
kabinetten en bewindslieden van welke signatuur dan ook, ook paars, is helaas ernstig op 
de proef gesteld. Te veel, is onze afweging, en daar doen de opmerkingen die de minister 
zojuist deed en die door ons met respect en waardering zijn aangehoord, niets meer aan af 
of toe. Er is – ik zeg het met diepe spijt in mijn hart – echt iets geknapt.64

In de jaren zeventig had de sgp nog wel eens moties van afkeuring ondersteund 
tegen het kabinet-Den Uyl, maar voor Borst had ze samen met cda en Christen-
Unie voor het eerst in haar bestaan een motie van wantrouwen ingediend. Die 
kreeg overigens geen meerderheid. Hoezeer het kabinetsbeleid ook afdreef van de 
staatkundig gereformeerde idealen, de sgp ondersteunde vaker dan voorheen ka-

64  Handelingen Tweede Kamer, 2000-2001, 70-4649.
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* Leesvoorbeeld: in deze periode heeft de ChristenUnie driekwart van de door de sgp ondertekende moties ook 
ondertekend. Zij heeft ruim 60 procent van door de sgp ondertekende amendementen ook ondertekend. De bij-
lage bij deze bijdrage bevat nadere gegevens over overeenkomstig stemgedrag.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.
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binetsvoorstellen in de paarse jaren (zie grafiek 1). Daarnaast diende Van der Vlies 
in 2001 samen met het cda en de paarse partijen PvdA en vvd een initiatiefwets-
voorstel in om huisartsen de mogelijkheid te geven ook als apotheker te kunnen 
werken. Zij diende bovendien vaak amendementen en moties met andere partijen 
in (zie grafiek 5). Ethische onenigheid leidde dus niet tot het staken van samenwer-
king op praktische aangelegenheden met paarse partijen. Dat zal deels zijn voortge-
vloeid uit de hang naar beleidsspecialisatie in de Tweede Kamer.65 Dat daaraan sgp- 
Kamerleden ook deelnamen, onderstreepte hun praktische oriëntatie eens te meer.

Een politieke medespeler (sinds 2002)

De sgp was in de Tweede Kamer tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw ei-
genlijk niet veel meer geweest dan een soms curieuze voetnoot in de parlementaire 
geschiedenis. Met haar standpunten en handelswijze verkeerde de partij eerst lange 
tijd in een isolement. Ook al nam ze vervolgens meer deel aan het parlementaire be-
drijf, met haar standpunten over de vrijheid van godsdienst en de politieke rol van 
vrouwen bleef de partij een buitenbeentje. Met de ontkerstening en zeker door de 
paarse kabinetten dreef Nederland in de ogen van de sgp steeds verder af van haar 
fundamentele waarden. Van een beginselpartij is dan te verwachten dat die zich af-
wijzend of teleurgesteld opstelt en zich in haar eigen overtuiging terugtrekt. Het is 
daarom des te opmerkelijker dat de sgp juist aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw uitnodigingen kreeg – én accepteerde – om deel te nemen aan het politieke 
machtsspel.

De roep van het conservatisme

Dat begon al in 1999 met oproepen van de Leidse filosoof Andreas Kinneging en 
de parlementair verslaggever van het Reformatorisch Dagblad Bart-Jan Spruyt aan 
sgp, cda, vvd en ChristenUnie om een conservatieve volkspartij te vormen die een 
deugdzaam leven en een publieke moraal moest uitdragen, tegen de overheersende 
individualistische levensstijl in.66 De reacties van staatkundig gereformeerde zijde 
waren vriendelijk, maar afhoudend. Conservatisme mag weliswaar ook uitgaan van 
een pessimistisch mensbeeld en terughoudend zijn met staatsinmenging, het ziet 
het christendom voornamelijk als slechts één van de bronnen van deugd en orde, 
aldus de sgp. Voor deze partij is Gods Woord echter de énige waarheid, op grond 
waarvan overheid, maatschappij, kerk en mens moeten worden genormeerd. 

65  R.B. Andeweg, ‘Role specialization or role switching? Dutch MPs between electorate and executive’, in: 
Journal of Legislative Studies, 3 (1997), nr. 1, 110-127; T. Louwerse en S. Otjes, ‘The impact of parliamentary spe-
cialisation on cosponsorhip’, in: Journal of Legislative Studies, 21 (2015), nr. 4, 476-494.
66  H. Vollaard, ‘Een christelijke of seculiere bezieling van de Nederlandse gemeenschap? Over de conservatieve 
avances naar sgp en ChristenUnie’, in: H. Pellikaan en S. van der Lubben (red.), Ruimte op rechts? Conservatieve 
onderstroom in de Lage Landen (Utrecht, 2006), 86-106.



Hans Vollaard en Rick van Well 185

Vanuit de in 2000 opgerichte Edmund Burke Stichting zocht Spruyt verdere ver-
spreiding van het conservatieve gedachtegoed. Zijn stichting verzette zich niet al-
leen tegen individualisme, waardenrelativisme, multiculturalisme en een te grote 
welvaartsstaat, maar al snel ook tegen de islam. Die zou de zogeheten joods-chris-
telijke beschaving van Nederland nog verder ondermijnen. De sgp bleef de conser-
vatieve avances evenwel afhouden. Er werd weinig heil verwacht van samenwer-
king met seculiere partijen als de vvd in een conservatief verband tegen de islam: 
‘De ruim 50 procent seculieren maken meer kapot dan de 5 procent islamieten.’67 In 
een Kamerdebat over het verbod op smalende godslastering had Van der Vlies zich 
bijvoorbeeld naar zijn zeggen beklemd gevoeld over het ‘sentiment van anti-gods-
dienstigheid’ bij de seculiere partijen D66 en vvd.68 Volgens sgp-voorzitter Wim 
Kolijn gold in 2008 de vvd als de partij die het meest de tradities van het christen-
dom bedreigt.69 

Strijd tegen moslims kon bovendien als een boemerang op de sgp terugkeren, 
klonk het binnen de partij: ‘Wie islamieten het recht op eigen scholen wil ontzeg-
gen, zaagt aan de tak waarop de vrijheid van onderwijs is gebaseerd.’70 De partijlei-
ding gaf aan dat ze een eigenstandige koers wilde blijven varen, waarbij de partij de 
norm van Gods Woord hoog wilde houden binnen de Nederlandse rechtsorde en 
parlementaire democratie.71 Ze keerde zich zo zowel tegen een islamitische als een 
liberale jihad.72 Partijorgaan De Banier verwierp in 2005 de conservatieve uitnodi-
gingen in duidelijke bewoordingen: 

[Conservatisme] is het beschaafde gezicht van het ongeloof. Maar het blijft ongeloof. Dat 
is onmogelijk te zien als natuurlijke bondgenoot, veeleer als verzoeking. Christenen die 
zich overleveren aan deze (neo)conservatieven buigen het hoofd voor de secularisatie van 
het publieke domein. Deugd of Evangelie. Het is van tweeën één.73 

Spruyt ving niet alleen bot bij de sgp, maar ook bij het cda, de vvd en de Christen-
Unie. Hij probeerde uiteindelijk met het anti-islamitische Kamerlid Geert Wilders 
samen te werken. Daarmee zijn de conservatieve trekkrachten niet geheel verdwe-
nen bij de sgp. Een niet aan een partij verbonden Christelijk Conservatief Beraad 
(ccb) belegt nog regelmatig bijeenkomsten, die enige populariteit hebben onder 
sgp-jongeren.74 De directe politieke invloed van het ccb zal overigens beperkt zijn, 
omdat het zich ‘verre van partijpolitieke bedoelingen of partij-interne richtingen-
strijden’ wenst te houden.75

67  W. Visscher, ‘Breed beraad nodig over plaats religie’, in: Reformatorisch Dagblad, 20 januari 2005.
68  P.H. de Jong, ‘Anti-religieus sentiment is voelbaar’, in: Nederlands Dagblad, 18 november 2004.
69  G. Vroegindeweij, ‘Zorgen over dalend stemmenaantal’, in: Reformatorisch Dagblad, 18 april 2008.
70  W. Visscher, ‘Politiek in een seculier land en een seculiere tijd’, in: J.A. Schippers e.a. (red.), Op weg naar 
honderd jaar sgp. Missie – identiteit – perspectief (Gouda, 2008), 93-103; 98.
71  H. Vollaard, ‘Re-emerging Christianity in West European politics. The case of the Netherlands’, in: Politics 
and Religion, 6 (2013), 74-100; 84.
72  Vollaard, ‘Een christelijke of seculiere bezieling’, in: Reformatorisch Dagblad, 1 december 2007.
73  D.J.H. van Dijk, ‘Conservatisme’, in: De Banier, 11 februari 2005.
74  A. van Soest, ‘Vasthouden wat er (n)ooit was’, in: Nederlands Dagblad, 25 juni 2011.
75  ‘Visie en missie’, christelijkconservatiefberaad.nl/over-ccb/visie-en-missie/ (geraadpleegd op 18 maart 2011).
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Moeizame relatie met de ChristenUnie

Ondertussen kwam een nieuwe scheidslijn in het Nederlandse partijpolitieke land-
schap op over culturele vraagstukken als integratie en immigratie. De verschillen 
kwamen met name aan bod in discussies over de positie van de islam in Nederland, 
waarbij er zorgen leefden of moslims zich Westerse waarden zouden hebben ei-
gen gemaakt. De sgp benadrukte vervolgens dat zij haar christelijk idealen wilde 
nastreven binnen de democratische rechtsstaat en parlementaire orde.76 Minaret-
ten, islamitische feestdagen en moskeeën konden echter op weinig sympathie reke-
nen in de partij en haar achterban. Met haar verlangen naar een protestantse natie 
kon de sgp bovendien waardering opbrengen voor de oproep van Wilders’ pvv om 
de joods-christelijke cultuur hoog te houden en de publieke manifestaties van de 
islam in te perken.77 De sgp had moeite met de politieke stijl van de pvv.78 Boven-
al wilde ze het christelijk beginsel in ere houden, juist ook op punten als euthana-
sie, abortus en embryoselectie. Daar had de seculiere pvv weinig mee op; daarvoor 
moest de sgp bij de ChristenUnie zijn. Met die partij vormde ze een kleine min-
derheid in het parlement die de liberalisering van ethische kwesties wenste terug te 
draaien, nadat het cda te kennen had gegeven daarvoor niet meer in te zijn.

De relatie tussen sgp en ChristenUnie was echter lange tijd wat moeizaam, ook 
al verbonden ze hun kandidatenlijsten bij de Tweede Kamerverkiezingen.79 Er be-
stond al irritatie over de ambitieuze profileringsdrang van het Kamerlid Leen van 
Dijke van de ChristenUnie, die regelmatig suggereerde dat de sgp uiteindelijk ook 
onderdeel van de unie zou moeten worden. Toen in 2002 Tineke Huizinga-Herin-
ga het eerste vrouwelijke Kamerlid voor de ChristenUnie werd, kwam er een defi-
nitief einde aan de gedeelde woordvoerderschappen. Vrouwen bleven voortdurend 
een kwestie bij lijstineenschuivingen tussen de ChristenUnie en de sgp op lokaal en 
provinciaal niveau. Nadat de sgp door het samengaan van het gpv en de rpf in de 
ChristenUnie niet langer de grotere partij was, moest ze vaker slikken. Van ruim 
40 procent van de ChristenUnie-leden hoefde gezamenlijke lijsten met de sgp ook 
niet.80 De ChristenUnie wilde de buitenwacht duidelijk maken dat zij andere stand-
punten innam over de politieke rol van vrouwen, godsdienstvrijheid, asielbeleid en 
milieuvraagstukken dan de sgp. Met horten en stoten rekte de sgp de mogelijkhe-
den op voor vrouwelijke kandidaten, totdat ze uiteindelijk zelf formeel die moge-
lijkheid creëerde in 2013, mede omdat een blokkade van gezamenlijke lijsten om 
deze reden tot boze reacties van de eigen partijleden leidde.81

76  Vollaard, ‘Re-emerging Christianity’, 84 en 93; Nederlands Dagblad, 4 april 2005; D.-J. Nijsink en J. Ro-
zendaal, ‘Islam bedreigt rechtsstaat en christelijke traditie’, in: Reformatorisch Dagblad, 27 november 2009.
77  Reformatorisch Dagblad, 22 maart 2006.
78  Nederlands Dagblad, 2 april 2007.
79  H. Vollaard, ‘Christelijke sporen in de Nederlandse politiek. De verhouding tussen ChristenUnie, sgp en 
cda’, in: Hippe en Voerman (red.), Van de marge naar de macht, 175-195; 182 en verder.
80  Reformatorisch Dagblad, 16 februari 2005.
81  Zie onder meer P. de Koning, ‘Concessie was nodig voor behoud sgp’, in: NRC Handelsblad, 14 december 2005.
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De sgp stond welwillender tegenover het centrumrechtse eerste kabinet Balke-
nende (2002) dan de ChristenUnie. Beide partijen mochten in het voorjaar van 2003 
samen even deelnemen aan onderhandelingen met cda en vvd over een nieuw ka-
binet. Hun hoop was dat zo D66, de paarse partij bij uitstek, niet in het kabinet zou 
komen. Al snel bleek de vvd onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen de stand-
punten van de sgp, ook al vond Van der Vlies alles bespreekbaar, ‘ook onze visie 
op abortus, euthanasie en homohuwelijk’.82 Voor de ChristenUnie was het nee van 
de vvd tegen de sgp niet per se reden om de onderhandelingen te beëindigen, tot 
ergernis van de staatkundig gereformeerden. Tijdens het tweede kabinet-Balke-
nende (2003-2006) bleven sgp en ChristenUnie zich verschillend profileren, hoe-
wel ze nog vaak hetzelfde stemden (zie grafiek 6). De sgp verweet de ChristenUnie 
met haar christelijk-sociale voorkeuren, zowel in beleid als met samenwerkings-
partners, ‘links’ te zijn, hetgeen in gereformeerde kring niet altijd als compliment 
klinkt.83 Er speelden echter niet alleen inhoudelijke maar ook persoonlijke, kerke-
lijke en culturele verschillen die tot enige verwijdering leidden.84

82  Nederlands Dagblad, 23 april 2003.
83  Vollaard, ‘Christelijke sporen’,184.
84  G. Vroegindeweij, ‘Nieuwe confrontatie ChristenUnie en sgp kwestie van tijd’, in: Reformatorisch Dagblad, 
4 juni 2011.
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Grafiek 6 Overeenkomstig stemgedrag tussen de sgp en andere partij-
en in de Tweede Kamer bij wetsvoorstellen, amendementen en moties, 
2002-2017 (in %)*

* De bijlage bij deze bijdrage bevat nadere gegevens over overeenkomstig stemgedrag.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.
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Zowel de sgp als de ChristenUnie verzetten zich tegen het Europees Grondwet-
telijk Verdrag, omdat daarmee de Europese centraliseringstendens geen halt zou 
worden toegeroepen. Bovendien ontbeerde het verdrag in de preambule een ver-
wijzing naar God. Tijdens de campagne voor het referendum over het verdrag in 
2005 wist ChristenUnie-leider André Rouvoet op tv de publieke aandacht op zich 
te vestigen. In november 2006 boekte zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezin-
gen drie zetels winst, waarna zij met het cda en de PvdA het centrumlinkse der-
de kabinet- Balkenende vormde (2007-2010). De sgp reageerde in de ogen van de 
ChristenUnie wat al te zuinigjes op de, ook op medisch-ethisch vlak, behaalde re-
sultaten.85 Op haar beurt voelde de sgp zich soms gepasseerd als de ChristenUnie 
bepaalde kwesties in het parlement eerst doorsprak met haar coalitiegenoten. Bo-
vendien wilde de Unie niet zonder meer de samenwerking in de Eerste Kamerfrac-
tie voortzetten nu zij wel en de sgp niet in de regering vertegenwoordigd was.86

Op lokaal en provinciaal niveau bleven problemen met vrouwen op de kandida-
tenlijsten bestaan. Niettemin verbond de sgp wel haar lijst voor de Eerste Kamer-
verkiezingen van 2007 met die van de ChristenUnie en het cda, in de wetenschap 
dat daarmee Flora Lagerwerf-Vergunst voor de ChristenUnie zou worden verko-
zen. Door de samenwerking tussen ChristenUnie en sgp voerde zij in het parle-
ment als eerste vrouw het woord namens de sgp.87 De vrouwenkwestie speelde op 
een andere manier op bij de vorming van de fractie Europese Conservatieven en 
Hervormers (ech) in het Europees Parlement, na de Europese verkiezingen in juni 
2009. De Britse Conservatieven wensten de sgp vanwege haar vrouwenstandpunt 
niet als volwaardig lid. De sgp haakte daarom af en voegde zich bij een euroscepti-
sche fractie met onder meer Slowaakse nationalisten, de Lega Nord, Finse populis-
ten en het Grieks-orthodoxe laos. De ChristenUnie bleef echter bij de ech, waar-
door de sgp zich in de steek gelaten voelde. Overigens zouden ChristenUnie- en 
sgp-delegaties in de praktijk al snel weer samenwerken.88 

Nadat de sgp in 2013 formeel het passief kiesrecht voor vrouwen had geaccep-
teerd (zie hiervoor de bijdrage van Henk Post in deze bundel), zou de partij op-
nieuw gezamenlijk met de ChristenUnie de Europese verkiezingen van 2014 in-
gaan en vervolgens tot de ech-groep toetreden. Daartoe behoren onder meer een 
bonte verzameling van rechts-radicale europarlementariërs van de Alternative für 
Deutschland, Deense Volkspartij, de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaar-
digheid en de Kroatische Conservatieve Partij. Waar Rome in het verleden nog als 
grote bedreiging gold voor de sgp, onderhield de ChristenUnie/sgp-delegatie in 
het Europees Parlement goede banden met katholieken, zo blikte europarlementa-
riër Van der Waal terug: ‘In ethische kwesties kunnen we met Rome een front vor-
men tegen het materialisme. Wat dat betreft is de eu minder geseculariseerd dan 

85  Nederlands Dagblad, 8 februari 2007.
86  Ibidem, 9 maart 2007.
87  Ibidem, 25 september 2007.
88  Reformatorisch Dagblad, 9 oktober 2009; M. Janssens, ‘sgp welkom bij Britse conservatieven’, in: Neder-
lands Dagblad, 4 juli 2013.



Hans Vollaard en Rick van Well 189

Nederland. Ik vond dikwijls herkenning bij Italianen en Portugezen als ik in het 
parlement sprak over bijvoorbeeld huwelijksbescherming.’89 De sgp maakt overi-
gens met de ChristenUnie deel uit van een Europees verband van christelijke par-
tijen, de European Political Christian Movement, maar dat heeft verder geen verte-
genwoordigers in het Europees Parlement.

Betrokken bij het regeringsbeleid

Doordat de grotere partijen steeds kleiner worden in het Nederlandse parlement, 
komen kleinere partijen als de sgp vaker in beeld om met hun stemmen bij te dra-
gen aan een meerderheid in de beide Kamers. Daardoor was ze in 2003 ook even in 
beeld geweest bij de kabinetsformatie. De sgp merkte toen hoe negatief haar pu-
blieke profiel was.90 Al lang bestond er weinig begrip voor sgp‘ers, die vaak als 
zedenmeesters uit de zwartekousenkerken bekend stonden. Haar theocratische 
standpunt riep bovendien associaties op met islamitisch terrorisme, hoezeer de sgp 
altijd al geweld had afgewezen (zie hiervoor de bijdrage van Klaas van der Zwaag 
in deze bundel). De partij besloot daarom actiever in de media op te treden om de 
beeldvorming proberen bij te stellen.91 In het parlement stelde de sgp zich vervol-
gens constructief op ten aanzien van het tweede kabinet-Balkenende, waarvan zo-
als al vermeld ook D66 deel uitmaakte. In de woorden van toenmalig partijleider 
Van der Vlies: ‘Elk voorstel van ieder kabinet wordt altijd op de eigen merites be-
oordeeld. Die loyale, constructieve opstelling vloeit voort uit onze visie op de over-
heid als Gods dienares.’92 Het hielp daarbij dat het kabinet onder leiding stond van 
de gereformeerde christendemocratische premier Jan Peter Balkenende.93 De sgp 
ondersteunde vervolgens in 2006 het cda-vvd-rompkabinet-Balkenende-iii om in 
missionaire status de begroting aan te nemen.94

In 2010 koos de sgp er voor om het minderheidskabinet-Rutte van vvd en cda 
(2010-2012), dat formeel werd gedoogd door de pvv, te steunen.95 De ChristenUnie 
kritiseerde juist de rechtse koers van dit kabinet inzake asiel, welvaart en milieu. Zij 
kon niet begrijpen wat de sgp daarmee accepteerde: ‘een politiek die het land ver-
deelt, de normalisatie van een partij die diepgewortelde vrijheidsrechten dreigt aan 
te tasten en mensen vanwege hun cultuur en godsdienstige overtuiging stigmati-
seert. Christenen let op uw zaak!’96 De sgp verdedigde zich met het argument dat 
het eerste kabinet-Rutte beter was dan een regering met paarse partijen als D66.97 

89  Reformatorisch Dagblad, 20 maart 2008.
90  G. Vroegindeweij, ‘Niet van deze wereld’, in: Reformatorisch Dagblad, 12 december 2009.
91  G. Beverdam en P.H. de Jong, ‘Niet langer de poldertaliban’, in: Nederlands Dagblad, 19 september 2015.
92  B.J. van der Vlies en M. de Bruyne, ‘sgp: bezuinigen, maar wel evenwichtig’, in: Nederlands Dagblad, 10 juni 
2004.
93  Vollaard, ‘Christelijke sporen’, 184.
94  Van den Braak en Van den Berg, Zeventig jaar zoeken, 748.
95  Ibidem, 791.
96  R. Kuiper, ‘sgp, wees principieel over deelname pvv aan regering’, in: Reformatorisch Dagblad, 3 september 
2010.
97  Zie onder meer H.J. van Schothorst, ‘sgp werkt terecht samen met kabinet’, in: Trouw, 13 oktober 2010.
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De tegengestelde posities ten aanzien van het minderheidskabinet kwam tot uiting 
bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer in 2011, toen beide partijen elkaar niet 
wensten te helpen om senatoren verkozen te krijgen.98 Een stevige verstoring van 
hun onderlinge relatie was het gevolg. 

Na de Eerste Kamerverkiezingen van 2011 verschafte sgp-senator Holdijk cru-
ciale steun voor wetgeving over onder meer de terugkeer van vreemdelingen, de 
afschaffing van bijstand voor inwonenden en de langstudeerdersboete.99 Op haar 
beurt hield de vvd de rem op wetgeving over ethisch gevoelige kwesties als het ver-
bod op godslastering en uitbreiding van koopzondagen.100 Een positiever imago 
kreeg de sgp in ieder geval bij vvd-premier Mark Rutte die de sgp omschreef als 
‘een leuke partij met leuke mensen’.101 

Nadat in 2012 de pvv haar gedoogsteun aan het eerste kabinet-Rutte had inge-
trokken en het kabinet was gevallen, wenste D66 de sgp echter niet te betrekken 
bij het akkoord dat zij samen met ChristenUnie, GroenLinks en de regeringspar-
tijen vvd en cda sloot over de begroting. Toen het tweede kabinet-Rutte van vvd 
en PvdA (2012-2017) steun nodig had van oppositiepartijen vanwege zijn minder-
heid in de Eerste Kamer, werkte sgp daarbij echter samen met zowel de Christen-
Unie als D66. Gedrieën werden zij als de ‘constructieve oppositie’ aangeduid. Na 
alle strubbelingen vonden de kleine christelijke partijen elkaar omdat ze op dat mo-
ment meer wonnen bij samenwerking dan concurrentie in het parlement.102 Golden 
vvd en D66 voorheen als seculiere bedreigingen, de sgp was nu bereid om nauw 
met hen samen te werken. Dat was zeker in het geval van D66 geen kwestie van lief-
de, aldus Van der Staaij: ‘… op heel veel punten is D66 natuurlijk onze tegenpool. 
Daarom hebben we ook absoluut geen behoefte om van dit akkoord [over de be-
groting van 2014] iets klefs te maken. Het is een zakelijk en pragmatisch pakket aan 
afspraken. Niet iets tussen partijen die elkaar juichend in de armen vallen vanwege 
een gedeelde visie op bepaalde onderwerpen.’103

De sgp werkte ook met andere partijen samen. In 2006 diende Van der Vlies bij-
voorbeeld een initiatiefwetsvoorstel met de Socialistische Partij in over winkelslui-
ting op zondag. Daarnaast wijdde de sgp ook vriendelijke woorden aan het verzet 
tegen de islam door de pvv. Met allerlei partijen dienden ze ook moties en amende-
menten in (zie grafiek 8). De sgp werkte doelbewust met alles en iedereen samen in 
van allerlei gelegenheidscoalities.104 Van der Staaij genoot zelfs van de spanning tus-
sen de idealen van zijn partij die ver van de huidige politiek-maatschappelijke orde 
staan enerzijds en het constructief meewerken anderzijds: 

98   M. ten Broeke en A. de Jong, ‘cu en sgp: een reconstructie’, in: Reformatorisch Dagblad, 26 mei 2011; G. 
Beverdam, ‘Het vertrouwen is er niet meer’, in: Nederlands Dagblad, 25 mei 2011.
99   Reformatorisch Dagblad, 17 februari 2012.
100  Ibidem, 6 juli 2011.
101  Ibidem, 3 maart 2011.
102  G. Vroegindeweij, ‘Einde aan de ijstijd’, in: Reformatorisch Dagblad, 2 november 2013.
103  E. van Outeren, ‘Ze hebben ons nu gewoon nodig’, in: NRC Handelsblad, 19 oktober 2013.
104  B.J. van der Vlies, ‘Een royale sgp’, in: Zicht, 34 (2008), nr. 4, 44-48; 48
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Het is mooi om tegendraadse politieke punten naar voren te brengen, en daarnaast het 
profiel te hebben van een partij die constructief zaken doet. Die combinatie van tegen-
draads en constructief vind ik prachtig, daar bloei ik van op.105

De sgp is als medespeler niet langer een getuigende partij aan de zijlijn, maar werkt 
actief mee in de politiek-bestuurlijke praktijk op basis van haar beginselen.106 Of zo-
als sgp-Kamerlid Elbert Dijkgraaf het stelde: ‘Wij zijn pragmatische principiëlen.’107

Op lokaal en provinciaal niveau werkt de sgp eveneens met vele partners samen. 
Bij verkiezingen trekt ze nog steeds vaak op met de ChristenUnie. Met het cda ver-
bindt ze soms haar lijsten (onder meer in Epe in 2010 en in Gouda in 2014) of staat 
een sgp-kandidaat op de cda-lijst (Leiderdorp, 2014). De sgp vormt vervolgens 
coalities met allerlei partijen, niet alleen met christelijke partijen maar ook met D66, 
GroenLinks en lokale partijen. Uit een enquête onder de sgp-raadsleden blijkt dat 
veel wordt samengewerkt met de ChristenUnie. 77 procent van hen is echter be-
reid om met alle partijen samen te werken. 93 procent wil ook niet-christelijke ar-
gumenten gebruiken om andere partijen van het sgp-standpunt te overtuigen. 45 
procent van de raadsleden accepteert het compromis als middel om nog iets van het 
sgp-standpunt te bereiken. 79 procent wil voluit meebesturen vanuit een Staatkun-

105  M. van Houten, ‘ “Tegendraads en constructief tegelijk, daar bloei ik van op” ’, in: Trouw, 16 april 2016.
106  K. de Groot en G. Vroegindeweij, ‘sgp houdt principes vast, maar werkt pragmatischer’, in: Reformatorisch 
Dagblad, 28 juni 2014.
107  E. Vrijsen, ‘Hoeksteen van de rechtse kerk’, in: Elsevier, 28 mei 2011, 19.
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Grafiek 7 Mede-indiening van amendementen en moties ondertekend 
door de sgp, 2002-2016 (in %)*

* De bijlage bij deze bijdrage bevat nadere gegevens over overeenkomstig stemgedrag.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.
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dig gereformeerde visie. Slechts 12 procent geeft prioriteit aan de ‘aloude formule 
om allereerst de staatkundig gereformeerde beginselen tot meerdere erkenning te 
brengen’.108 De Liesveldse sgp-burgemeester Gert-Jan Kats taxeert dat als ‘het ver-
schil tussen een politieke partij en een getuigenispartij. Mijns inziens heeft de sgp 
zich terecht ontwikkeld tot een politieke partij. (…) Aan de andere kant: ons hele 
leven moet van Christus getuigen, dus ook in de politiek. De sgp is dus geen begin-
selpartij af!’109 Iets meer dan de helft van de sgp-raadsleden erkent wel dat het maar 
matig lukt om de identiteit van hun partij in de gemeenteraad tot uiting te bren-
gen, als gevolg van de spanning tussen de staatkundig gereformeerde beginselen 
en de politiek-bestuurlijke praktijk. Er zijn maar weinig raadsleden die vasthou-
den aan de beginselen van hun partij boven de bestuurlijke praktijk (12 procent). 
Slechts 2 procent verzet zich zonder meer tegen coalitievorming, omdat dat com-
promissen op principiële standpunten met zich zou brengen. Die principes leveren 
echter nog wel eens gedoe op, bijvoorbeeld als een sgp-raads- of Statenlid tegen 
een vrouwelijke wethouder of Gedeputeerde stemt vanwege haar vrouw-zijn.110 

sgp-bestuurders krijgen soms ook kritiek vanuit de achterban van de partij, bij-
voorbeeld als zij bereid zijn om zondagswerk te doen.111 Zij ervaren de spanning 
tussen de van oorsprong getuigende lijn van de sgp en de volledige deelname aan 
de politieke en bestuurlijke praktijk, zoals de Katwijkse wethouder Wim van Duijn 
het verwoordt: ‘Het is kiezen tussen twee kaden. Aan de zijlijn staan met je princi-
pes of meebesturen en de consequenties daarvan dragen. Wij zijn niet alleen sgp’ers, 
we zijn ook democraten. We doen dus wat de gemeenteraad ons opdraagt.’112

Conclusie

‘Het isolement om des beginsels wille is verlaten’, zo analyseerde voormalig sgp-
wethouder Ton van der Schans in 2014 de huidige situatie van zijn partij, in de taal 
van de bevindelijk gereformeerden.113 Veel bevindelijk gereformeerden wachtten 
aanvankelijk stil totdat ze wisten of ze het hemelse vaderland zouden kunnen bin-
nengaan. sgp-voorman Hendrik Gerrit Kersten wist hun aandacht meer te richten 
op hun huidige vaderland, door als profeet aan de zijlijn te laten horen welk oordeel 
Nederland zou wachten als het niet een gereformeerde natie werd. Geleidelijk aan 
legde de sgp zich er echter meer op toe om Nederland in praktische zin enigszins te 
verbeteren. Ze roept niet langer om haar droom van een gereformeerde natie te re-
aliseren, maar werkt met vele partijen samen om door haar ongewenste ontwikke-

108  H. Pool, ‘Bid en werk. Methode en optreden van de sgp in de lokale politiek’, in: J.A. Schippers e.a. (red.), 
Op weg naar honderd jaar SGP, 79-90; 83.
109  Aangehaald in Pool, ‘Bid en werk’, 83.
110  Reformatorisch Dagblad, 20 mei 2011.
111  Nederlands Dagblad, 27 februari 2008.
112  G. Valk, ‘sgp-bestuurders staan er alleen voor’, in: NRC Handelsblad, 4 juni 2005.
113  De Groot en Vroegindeweij, ‘sgp houdt principes vast’.
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lingen af te remmen, zoals de directeur van haar wetenschappelijk instituut in 2008 
schetste in het boek Op weg naar honderd jaar SGP:

Te midden van allerlei snelle ontwikkelingen is de verleiding groot om houvast te zoeken 
in een geïdealiseerd verleden of in een uniforme leef- en denkwijze van de gereformeerde of 
hervormde achterban. Traditionalisme en verstarring belemmeren het effectief reageren op 
nieuwe ontwikkelingen. Standpunten die vertegenwoordigers van de partij in het verleden 
innamen, worden van toepassing verklaard voor alle tijden. Wanneer de situatie zich grondig 
wijzigt, is ook een herijking van een stellingname aan de Bijbel noodzakelijk, wil de partij haar 
gedachtegoed vruchtbaar maken voor de samenleving waarin zij nu staat. Daarom is het van 
belang om met een open vizier – naar alle mensen in de samenleving toe – op de bres te staan.114

De sgp staat niet meer langs de zijlijn. Bovendien werkt ze met vele partijen samen, 
ook met katholieken en progressieve liberalen, die een vroeger of recenter verleden 
nog verfoeilijkt werden. Daarmee onderkent zij in feite de kritiek die chu en arp 
al in haar beginjaren uitten op de realiteitszin van de sgp-inbreng in het parlement.

Het is opvallend dat de sgp deze ontwikkeling heeft doorgemaakt, uitgerekend 
in een periode waarin politiek en maatschappij steeds minder beantwoorden aan 
haar christelijke idealen. Welke factoren hebben daartoe bijgedragen? Een be-
langrijke reden is allereerst de theologische fundering van christelijke politiek ge-
weest. In de fase van de getuigende dominees lag de nadruk op het aanzeggen van 
Gods oordeel. Sinds het aantreden van Abma als partijleider is meer gezocht naar 
het praktisch dienen van de samenleving, waarvoor Gods Woord een belangrijke 
leidraad vormde om op de juiste wijze te leven. Daarnaast leidde de voortgaande 
ontkerstening in combinatie met (mogelijke) electorale marginalisering door ge-
meentelijke herindelingen en kiesdrempelverhogingen ertoe dat de partij meer ging 
samenwerken om nog iets van haar gedachtegoed te realiseren. In het huidige ge-
fragmenteerde partijpolitieke landschap kan ze als kleine partij vaker worden ge-
vraagd om mee te werken aan de totstandkoming van meerderheden in volksver-
tegenwoordigende organen – de sgp werd daardoor voor andere partijen politiek 
relevanter. De partij heeft die samenwerking ook geaccepteerd. Die samenwerking 
sloot ook aan bij haar praktischer oriëntatie, die groeide met de intrede van de inge-
nieurs als Tweede Kamerleden en de deelname aan het lokale bestuur. 

De sgp, die ooit terugverlangde naar de republiek van de zeventiende eeuw, om-
armde daarbij geleidelijk aan het parlementaire bedrijf en de democratische rechts-
staat steeds nadrukkelijker als middel om nog iets van haar idealen te verwezenlijken. 
Dat deed zij in de eenentwintigste eeuw ook om zich nadrukkelijker te onderschei-
den van sommige moslims die desnoods met geweld hun doeleinden wilden verwe-
zenlijken. Waar de opkomst van katholieken de sgp deed terugverlangen naar de 
ondemocratische republiek, bracht mede de opkomst van fundamentalistisch-isla-
mitisch terrorisme haar tot een verdere aanvaarding van de democratische rechts-
staat.

114  J.A. Schippers, ‘Op de bres voor waarheid en humaniteit’, in: idem e.a. (red.), Op weg naar honderd jaar 
SGP, 133-141; 138-139.
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Bijlage

Tabel 1 Overeenkomstig stemgedrag tussen de sgp en andere partijen in de 
Tweede Kamer bij wetsvoorstellen, amendementen en moties, 1922-1967

Fractie Zelfde stemgedrag 
als sgp (%) N Zittingsperiode 

Tweede Kamer

hgsp 88,9 913 1925-1937

chu 86,7 3.497 1922-1967

arp 86,5 3.503 1922-1967

nsb 84,3 185 1937-1940

Boerenpartij 82,3 271 1963-1967

rksp/kvp 81,4 3.363 1922-1967

vvd 80,7 1.808 1948-1967

Vrijheidsbond 78,1 1.608 1921-1946

Plattelandersbond 71,0 693 1918-1937

PvdA 63,4 1.894 1946-1967

sdap 45,8 1.606 1922-1946

psp 44,8 524 1959-1967

cph/cpn 39,9 3.089 1922-1967

Gemiddelde 70,4

Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset, uitgebreid naar 1922-1940.
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Tabel 2 Overeenkomstig stemgedrag tussen de sgp en andere partijen in de 
Tweede Kamer bij wetsvoorstellen, amendementen en moties, 1968-2001 

Fractie Zelfde stemgedrag 
als sgp (%) N Zittingsperiode 

Tweede Kamer

ChristenUnie 89,6 1.139 2001

rpf 89,2 19.273 1981-2001

gpv 88,7 27.199 1968-2001

chu 79,9 3.567 1968-1977

cda 79,3 24.916 1977-2001

kvp 75,4 2.690 1968-1977

arp 75,2 3.567 1968-1977

vvd 72,6 28.483 1968-2001

sp 60,7 7.822 1994-2001

GroenLinks 57,8 11.566 1989-2001

D66 52,1 28.447 1968-2001

PvdA 51,0 28.475 1968-2001

evp 39,2 5.493 1982-1986

cpn 36,2 14.399 1968-1986

ppr 35,5 15.895 1968-1989

psp 34,5 15.895 1968-1989

Gemiddelde 63,6

Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.
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Tabel 3 Overeenkomstig stemgedrag tussen de sgp en andere partijen in de 
Tweede Kamer bij wetsvoorstellen, amendementen en moties, 2002-maart 2017

Fractie Zelfde stemgedrag 
als sgp (%)

N Zittingsperiode 
Tweede Kamer

cda 81,0 34.858 2002-2017

ChristenUnie 78,7 34.857 2002-2017

vvd 71,9 34.859 2002-2017

lpf 71,4 6.885 2002-2006

Leefbaar Nederland 69,1 952 2002-2003

PvdA 67,6 34.856 2002-2017

D66 65,5 34.856 2002-2017

50plus 63,5 13.588 2012-2017

Kuzu-Öztürk 59,2 7.494 2014-2017

pvv 58,1 27.414 2006-2017

GroenLinks 53,7 34.856 2002-2017

sp 52,3 34.857 2002-2017

Partij voor de Dieren 51,3 27.412 2006-2017

Gemiddelde 64,9

Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.

Tabel 4 Mede-indiening van moties ondertekend door de sgp, 1995-2001*

Samen ingediend met % N Zittingsperiode

ChristenUnie 75,6 131 2001

cda 73,0 551 1995-2001

rpf 53,0 626 1995-2001

GroenLinks 51,3 755 1995-2001

PvdA 45,7 755 1995-2001

D66 44,8 755 1995-2001

vvd 39,1 755 1995-2001

gpv 33,4 626 1995-2001

sp 28,1 755 1995-2001

aov 9,3 279 1995-1998

Centrumdemocraten 0,0 279 1995-1998

Unie 55+ 0,0 279 1995-1998

* Leesvoorbeeld: in deze periode heeft de ChristenUnie 75,6 procent van door de sgp ondertekende moties ook 
ondertekend.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.
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Tabel 5 Mede-indiening van amendementen ondertekend door de sgp, 1995-2001*

Samen ingediend met % N Zittingsperiode

ChristenUnie 61,0 59 2001

cda 48,5 262 1995-2001

rpf 40,7 204 1995-2001

gpv 25,5 204 1995-2001

PvdA 21,4 262 1995-2001

D66 20,6 262 1995-2001

GroenLinks 20,6 262 1995-2001

vvd 15,3 262 1995-2001

sp 8,4 262 1995-2001

aov 3,9 129 1995-1998

Centrumdemocraten 0,0 129 1995-1998

Unie 55+ 0,0 129 1995-1998

* Leesvoorbeeld: in deze periode heeft de ChristenUnie 61,0 procent van door de sgp ondertekende moties ook 
ondertekend.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.

Tabel 6 Mede-indiening van moties ondertekend door de sgp, 2002-2016*

Samen ingediend met % N Zittingsperiode

ChristenUnie 62,7 2.139 2002-2016

cda 59,9 2.139 2002-2016

lpf 49,4 627 2002-2006

PvdA 40,2 2.139 2002-2016

vvd 38,1 2.139 2002-2016

D66 35,1 2.139 2002-2016

GroenLinks 34,0 2.139 2002-2016

sp 31,9 2.139 2002-2016

Leefbaar Nederland 30,3 142 2002-2003

pvv 16,2 1.437 2006-2016

Partij voor de Dieren 6,6 1.437 2006-2016

Kuzu-Öztürk 0,0 397 2014-2016

* Leesvoorbeeld: in deze periode heeft de ChristenUnie 62,7 procent van door de sgp ondertekende moties ook 
ondertekend.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.
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Tabel 7 Mede-indiening van amendementen ondertekend door de sgp, 2002-2016*

Samen ingediend met % N Zittingsperiode

ChristenUnie 39,6 553 2002-2016

cda 29,1 553 2002-2016

lpf 25,8 159 2002-2006

PvdA 22,8 553 2002-2016

vvd 22,8 553 2002-2016

D66 16,6 553 2002-2016

GroenLinks 12,5 553 2002-2016

sp 14,1 553 2002-2016

Leefbaar Nederland 36,4 22 2002-2003

pvv 3,2 370 2006-2016

Partij voor de Dieren 1,9 370 2006-2016

Kuzu-Öztürk 0,0 118 2014-2016

* Leesvoorbeeld: in deze periode heeft de ChristenUnie 39,6 procent van door de sgp ondertekende amende-
menten ook ondertekend.
Bron: Dutch Parliamentary Behaviour Dataset.
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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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