
IV. Van Uit t p rn 
(1945-1967) 

1. De orthodox-protestantse beweging na 1945 
De naoorlogse ontwikkeling van de ARP staat niet op zichzelf, maar is nauw 
verwant aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Vrije Universiteit of de 
Gereformeerde Kerken. Ten aanzien van de periodisering hiervan bestaat 
een grote mate van consensus. Hendriks hanteert in zijn studie over de eman-
cipatie van de gereformeerden hetjaar 1950 als een breukpunt.1  De periode 
tussen 1920 en 1950 werd volgens hem gekenmerkt door stagnatie, terwijl 
er na 1950 sprake was van een verminderde interne integratie en een ver-
sterkte integratie in de samenleving. In het standaardwerk over de ontwik-
keling van het sociaal-politieke denken in protestantse kring van de socio-
logen Woidring en Kuiper wordt geconcludeerd dat de mentaliteit van de 
gereformeerden tot 1950 werd bepaald door de 'zekerheden van de 
Kuyperiaanse gedachtenwereld'. In de jaren vijftig vonden er volgens hen 
onder de oppervlakte fundamentele verschuivingen plaats, reden waarom 
zij ten aanzien van dit decennium spreken van een 'stille omwenteling'. Na 
1960 constateren zij een verdergaand veranderingsproces .2 

In meer specialistische werken wordt een soortgelijke periodisering aan-
gehouden. Zo concludeert Van Wissen in zijn studie over het confessionele 
sociaal-economische denken dat 1961 voor de ARP een omslagpunt vormt.3  
Hetzelfde jaar wordt in overzichten van de geschiedenis van de Gerefor-
meerde Kerken en de gereformeerde theologie als breukpunt gehanteerd.' 
Ook ten aanzien van de VU wordt geconstateerd dat er 'rond 1960' een 
kentering plaatsvond 'in de bezinning op de vraag, op welke wijze zij (de 
VU, R.Z.) als een instelling voor christelijke wetenschapsbeoefening moest 
functioneren' . 

Zonder fundamenteel in te gaan op de gecompliceerde geschiedenis van 
de naoorlogse gereformeerde en antirevolutionaire beweging wordt hier ter 
duiding van de optredende verschuivingen op één - voor ons bijzonder re-
levante - ontwikkeling gewezen. Er vond in de jaren vijftig een omslag 
plaats in het theologische denken, die  óók  voor de antirevolutionaire bewe-
ging verregaande consequenties had. De intellectualistische en statische 
denkwijze van het neocalvinisme, waarin de kenbare van God afkomstige 
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ordinantiën centraal stonden en die de feitelijke legitimatie vormde van de 
antirevolutionaire organisaties, moest na 1950 geleidelijk plaatsmaken voor 
wat men noemt een subjectiverende en dynamische denkwijze. De functie 
van het geloof verschoof van leverancier van goddelijke richtlijnen tot een 
inspiratiebron, die een appèl deed op het geweten van de gelovige. Deze 
omslag zorgde ervoor dat de systematiek van de gereformeerde beginselen 
uit de gratie raakte. Voor het objectiverende waarheidsbegrip kwam een 
zogenaamd 'relationeel waarheidsbegrip' in de plaats. Dit leerde dat de 
waarheid (bijvoorbeeld Gods ordinantiën) niet objectief te achterhalen was, 
maar dat er altijd een subjectief, menselijk element aan te pas kwam. Hier-
door werd het fundament onder de gereformeerde en antirevolutionaire - 
maar niet onder de christelijke - organisaties uitgehaald. Of zoals Woidring 
en Kuiper het uitdrukken: het grote verschil tussen de oude en nieuwe 
benaderingswijze is dat men voorheen 'uitging van in de werkelijkheids-

orde besloten, normatieve strukturen, die door menselijk handelen gep0SF 
tiveerd en waaraan de empirische verschijningsvormen getoetst behoorden 
te worden', terwijl later juist gewaarschuwd werd 'tegen de omstandigheid 
dat wat als scheppingsordinantiën gepostuleerd werd in vele gevallen als 
sanktionering diende van de door menselijk handelen tot stand gekomen 
empirische, maar in wezen antinormatieve strukturen' •6 

Met name naar de ontwikkeling van de VU is veel onderzoek gedaan. In 
de jaren zestig werd in discussies over het karakter van de VU afstand ge-
nomen van de gedachte dat het mogelijk was uit het geloof een geheel eigen 
wetenschap op te bouwen. In 1971 werd uiteindelijk als uitkomst van de 
herbezinning op de relatie tussen geloof en wetenschap een nieuwe grond 
slagformule opgesteld. De gereformeerde beginselen werden niet meer ge-
noemd, men sprak voortaan over 'de grondslag van het Evangelie van Jezus 
Christus', een formulering waar Kuyper van gegruweld zou hebben.' 

In het vervolg zal blijken dat de naoorlogse ontwikkelingen in de ARP 
niet wezenlijk afwijken van het hierboven beschreven patroon. Ook in de 
ARP was in de periode tot 1950 Kuypers denkklimaat dominant. 

2. Restauratie 
De ARP is de enige grote partij geweest die zich na de oorlog niet heeft 
ingelaten met het vernieuwingsstreven dat de politiek korte tijd in zijn greep 
had. De oorzaak voor deze uitzonderingspositie moet in twee richtingen 
worden gezocht. Bosscher heeft in zijn studie over de ARP in de penode 
1939-1952 gewezen op de 'erfenis van Colijn', die hij definieert als 'een 
mentaliteit, een wereldbeeld en specifieke noties op het terrein van de so-
ciaal-economische, de koloniale en de internationale politiek' .' Deze erfe-
nis belemmerde de ARP te vernieuwen. Onder vernieuwing werd in 1945 
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immers in de eerste plaats 'niet terug naar de jaren dertig' verstaan en de 
ARP beschouwde die periode juist als haar glorietijd. 

Een tweede oorzaak mag evenwel niet uit het oog worden verloren en kan 
worden aangeduid als 'de erfenis van Kuyper'. De antirevolutionaire ideo-
logie maakte de partij weinig bevattelijk voor vernieuwingsidealen. Ook na 
de voor Nederland zo ingrijpende bezettingsjaren ging immers de strijd tus-
sen God en Satan in de wereld door en was er nog een taak voor de ARP, zo 
was de redenatie. 

Beide erfenissen, die van Kuyper en die van Colijn, zorgden ervoor dat 
de ARP na de oorlog niet tot vernieuwing kon komen. Waar in andere par-
tijen er nog op zijn minst naar werd gestreefd om een schijn van vernieu-
wing op te roepen, maakte de ARP er geen geheim van terug te willen naar 
de vooroorlogse situatie. In de top van de partij drongen slechts enkele 
nieuwe personen door.' De belangrijkste van hen was J.A.H.J.S. Bruins Slot, 
die tijdens de oorlog een voortrekkersrol had vervuld in het verzet. Na 1945 
was Bruins Slot als hoofdredacteur van Trouw en coming man in de Tweede-
Kamerfractie een nieuw kopstuk in de ARP. 

Bruins Slot was afkomstig uit de verzetsgroep van veelal jonge anti-
revolutionairen die tijdens de oorlog het illegale blad Trouw had uitgege-
ven. Vanuit deze kring werd de enige serieuze poging ondernomen de ARP 
te vernieuwen. Nog tijdens de oorlog werd in Trouw kritiek geuit op de 
ARP. Deze kritiek richtte zich niet op de grondslag van de partij, maar op 
haar politieke koers. De partij zou in de crisisjaren te veel in conservatief 
vaarwater terecht zijn gekomen en zou te weinig oog hebben gehad voor de 
sociale problemen. Het is kenmerkend voor de ARP dat deze critici zich 
niet met een Organisatie als de NVB inlieten, maar de vernieuwing zochten 
in de oprichting van een nieuwe protestantse politieke partij, waarin ARP 
en CHU moesten opgaan. Dat dit streven geen doorgang kon vinden van-
wege enerzijds bezwaren in de CHU en anderzijds de onwil van de leiders 
van de ARP, zal in het volgende hoofdstuk uiteengezet worden. Het is exem-
plarisch voor de gezagsgetrouwheid van de antirevolutionairen, dat Bruins 
Slot zich aanpaste aan de wensen van de oude partijleiders. Toen hem in het 
naoorlogse vernieuwingskabinet-Schermerhorn een ministerspost werd aan-
geboden, wees hij dit aanbod in overleg met de partijleiding van de hand.  10  

Het is dus niet verwonderlijk dat de ARP na 1945 bleef wat zij was: een 
neocalvinistische partij. Dein 1944 in Duitsland overleden Colijn werd ver-
vangen door J. Schouten, die al in 1933 fractievoorzitter in de Tweede Ka-
mer was geworden. Schouten had zich in de jaren dertig een traditioneel 
denker getoond. Daarbij had hij zelfs kritiek gehad op Colijn, die in zijn 
ogen de ARP te veel had laten aanleunen tegen de liberale partijen. Schou-
ten was dan ook, zoals een groot deel van de partij, meer belast met de 
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erfenis van Kuyper dan met die van Colijn. 
Onder Schouten stelde de ARP zich traditioneel op en koos zij voor de 

oppositie. In de twee zaken die de Nederlandse politiek in de eerste naoor-
logse jaren domineerden, de verhouding met Indië en het sociaal-econo-
misch beleid, hield de partij vast aan Colijns standpunten.1' Ten aanzien 
van Indië kon de ARP krachtens haar beginselen maar één standpunt inne-
men. De goddelijke ordinantie dat gehoorzaamheid aan wettig gezag plicht 
was, leerde dat de opstandelingen eerst het Nederlandse gezag dienden te 
erkennen, alvorens er met hen kon worden gesproken over de toekomstige 
verhouding tussen Indië en het Koninkrijk. De Nederlanders die bereid waren 
te onderhandelen met de opstandelingen vertegenwoordigden voor de ARP 
de revolutie. Aan dit standpunt hield de partij tot aan de soevereiniteits-
overdracht vast, waarmee ze een geïsoleerde positie innam. 

Ten aanzien van de economische politiek nam de ARP aanvankelijk een 
met minder traditioneel standpunt in. De 'soevereiniteit in eigen kring'-
gedachte bepaalde het beleid van de partij. Met de sociaal-economische 
vertaling van dit beginsel, de opvatting dat het overheidsingrijpen tot een 
minimum moest worden beperkt, plaatste de partij zich buiten het politieke 
debat, aangezien vooral de PvdA maar ook de KVP in de eerste naoorlogse 
jaren streefde naar meer staatsinvloed. Ook in de sociale politiek van de 
PvdA en KVP konden de antirevolutionairen zich met vinden. De soeverei-
niteit in eigen kring liet zich niet verbinden met de uitbouw van de verzor-
gingsstaat. De overheid mocht slechts sociale maatregelen nemen als daar-
voor een juridische noodzaak aanwezig was. 'Heel de sociale kwestie is 
volslagen onbelangrijk vergeleken met de eis van de vreze des Heren', 
schreef een antirevolutionair bijvoorbeeld.'2  

Niet de gehele ARP deelde dit standpunt. Met name vanuit het Christelijk 
Nationaal Vakverbond (CNV) werd een ander geluid vernomen. Reeds voor 
de oorlog stonden de CNV-vleugel en de traditionele hoofdstroming - die 
de nadruk legde op de beperkte rol van de overheid - tegenover elkaar.` 
Evenals ten tijde van Colijn waren echter de traditionelen in de eerste jaren 
na 1945 dominant. Ondanks het restauratieklimaat dat in de ARP heerste 
waren er partijleden die de ARP nog principiëler wilden maken dan zij al 
was. Zij waren afkomstig uit de school van Dooyeweerd. 

3. Een Dooyeweerdiaanse partij? 
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat Dooyeweerd in de jaren dertig 
een calvinistische filosofie, de wijsbegeerte der wetsidee, ontwikkelde. Een 
logisch gevolg hiervan was dat sommigen de ARP volledig wilden baseren 
op dit denkstelsel. Dit betekende dat er in zekere zin afstand genomen moest 
worden van Kuyper. Waar deze immers twee methoden onderscheidde om 
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Gods wil te achterhalen, een rationele (via de gereformeerde beginselen) en 
een intuïtieve, erkende Dooyeweerd slechts de laatste methode. Bovendien 
bestond er volgens Dooyeweerd geen neutrale zône in de politiek: hij wilde 
vasthouden aan de integrale betekenis van Gods geboden. 

De aanhangers van Dooyeweerd wilden in de eerste plaats het beginsel-
program van de partij aanpassen. Al in de jaren dertig was daartoe een com-
missie ingesteld, die echter geen resultaten had geboekt.14  Na de oorlog 
breidde de invloed van Dooyeweerd in de antirevolutionaire wereld zich 
verder uit. Aan diverse openbare universiteiten werden leerstoelen voor de 
'reformatorische wijsbegeerte' ingesteld. Sommige bekleders daarvan, als 
J.P.A. Mekkes (Leiden), S.U. Zuidema (Utrecht) en H. van Riessen (Delft), 
waren actieve leden van de ARP. 15 

De invloed van de Dooyeweerdiaanse critici nam in de partij bovendien 
toe door de impliciete steun die zij kregen van de zogenaamde Vrijgemaakt 
Gereformeerden. Die hadden zich in 1944 onder leiding van de Kamper 
theoloog K. Schilder in een afzonderlijk kerkverband georganiseerd, van-
wege een verschil van mening over het karakter van de doop. Waar de sy-
node verklaarde dat met de doop de mens (verondersteld) wedergeboren 
was (tot het tegendeel bleek), gingen de vrijgemaakten van de overtuiging 
uit dat de doop teken en zegel van het verbond was, waarop het heil was 
toegezegd aan de 'verbondskinderen', die op basis daarvan hun geloof moch-
ten beleven. Dit meningsverschil had parallellen met Dooyeweerds kritiek 
op Kuyper: het geloof diende niet rationeel benaderd te worden, maar moest 
intuïtief beleden worden. Ondanks het feit dat Dooyeweerd veel sympathie 
had voor de vrijgemaakten en zij zich  óók  beriepen op zijn denkbeelden, 
sloot hij zich niet bij hen aan. 

Na de oorlog bleek dat ongeveer tien procent van de gereformeerden dat 
wel gedaan had. Onder hen bevonden zich veel actieve ARP'ers. Voor hen 
was het een twijfelachtige zaak of zij na de kerkelijke scheuring nog in één 
partij konden samenwerken met de synodaal-gereformeerden, zij die trouw 
waren gebleven aan de synode. In het voorjaar van 1948 werd door de vrij-
gemaakten in Amersfoort een congres belegd 'ter bezinning op hun poli-
tieke roeping'. Er werd zware kritiek geuit op de ARP. Besloten werd om 
als de partij niet zou veranderen een eigen politieke Organisatie op te rich-
ten. Een groep van 52 vrijgemaakte ARP-leden vroeg vervolgens in een 
brief aan het centraal comité om een commissie die de eerste vijf artikelen 
van het beginselprogram van de partij, waarin haar grondslag werd om-
schreven, zou aanpassen. 16 

De kritiek van de vrjgemaakten kwam voor een deel overeen met die van 
de Dooyeweerdianen. Ook zij ontkenden het bestaan van een neutrale zône. 
Elk politiek standpunt moest in verband gebracht worden met Gods geo- 
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penbaarde wil, in de terminologie van de vrijgemaakten: het Koningschap 
van Jezus moest in de politiek integraal erkend worden. De vrijgemaakten 
gingen echter nog verder: zij verzetten zich ook tegen de erkenning van de 
neutrale staat. De wijziging in de Nederlandse Geloofsbelijdenis die Kuyper 
in 1905 had doorgevoerd wensten zij terug te draaien. In dit opzicht sloten 
zij zich niet aan bij het denken van Dooyeweerd, die zich ten aanzien van 
de taak van de staat achter de opvatting van Groen en Kuyper had geschaard. 

Het centraal comité van de ARP verklaarde zich bereid om de gevraagde 
commissie in het leven te roepen. Omdat het niet mogelijk bleek met de 
vrijgemaakten tot overeenstemming te komen over de samenstelling en de 
taak van de commissie, scheidden reeds in 1948 de meesten van hen zich 
af.  17  Zij richtten het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) op. Desondanks 
stelde het centraal comité in 1949 toch een commissie in, die tot taak kreeg 
de eerste vijf artikelen van het beginselprogram te herzien. Voorzitter van 
deze commissie werd T. Donner, die voor de oorlog langdurig minister van 
justitie was geweest, en niet Schouten, omdat de vrees was geuit dat onder 
zijn voorzitterschap er van verandering nooit sprake kon zijn.18  Als verte-
genwoordigers van de Dooyeweerdianen namen onder anderen deel Mekkes, 
Zuidema, en K. Groen, de secretaris van de Kuyperstichting, die eveneens 
sterk door Dooyeweerd beïnvloed was. Dooyeweerd zelf, die wel lid was 
geweest van de vooroorlogse commissie, zag van deelname af. Onder de 
overige leden bevonden zich Bruins Slot en I.A. Diepenhorst, hoogleraar in 
het strafrecht aan de Vrije Universiteit. 

In de commissie, die in de jaren 1949-1952 achttien keer bijeen kwam, 
kregen de Dooyeweerdianen geen poot aan de grond. Al tijdens de eerste 
vergadering presenteerden zij een uitgewerkt voorstel voor een herziening 
van het beginselprogram? De formuleringen waren duidelijk beïnvloed door 
de wijsbegeerte der wetsidee. Zo werd voorgesteld het structuurbeginsel 
soevereiniteit in eigen kring op te nemen in het program. Mekkes verklaarde 
ter toelichting dat volgens hem christenen geroepen waren 'de scheppings- 
structuur te verwezenlijken zoals God ze heeft bedoeld' en dat door hand-
having van de soevereiniteit in eigen kring alle andere christelijke deside-
rata tot hun recht zouden komen.` Donner, Bruins Slot en Diepenhorst wezen 
de nieuwe formuleringen echter direct van de hand. Zij stelden voor Kuypers 
oorspronkelijke tekst in hoofdlijnen te handhaven en slechts kleine verbe-
teringen aan te brengen. 

De discussies in de commissie speelden zich op een theoretisch niveau 
af, waarbij de volgelingen van Dooyeweerd blijk gaven van een rechtlij- 
nige denktrant. Volgens Mekkes diende het beginselprogram de partijleden 
voor ogen te houden 'den eis Gods voor een volledig christelijke verwerke-
lijking van onze politieke samenleving'.` Het centraal-comitélid T. Severijn, 
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voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, 
een stroming waarin het theocratische ideaal voortleefde, was van mening 
dat de partij het zuivere ideaal moest stellen, ook al was realisering in Ne-
derland op korte termijn onmogelijk. De overheid moest zich niet neutraal 
opstellen: 'als wij tot de conclusie komen dat God dit of dat eist, moeten wij 
dat metterdaad ook eisen'. Een voorbeeld van dergelijk krachtdadig optre-
den betrof volgens Severjn de processievrjheid: 'Een processie is een ver-
vloekte afgoderij, zij moet van de straat af.' Een niet minder rechtzinnige 
collega deed hierbij de suggestie dat de overheid 'er maar een paar soldaten 
(moest) neerzetten'?' 

Diepenhorst liet een heel ander geluid horen. Hij was van mening dat 
God met de staat helemaal niets bedoeld had`, een opmerking die de 
Dooyeweerdianen lichtzinnig in de oren moet hebben geklonken. Maar ook 
Donner en Bruins Slot moesten niets van de opvattingen van Mekkes en de 
zijnen hebben. Bruins Slot verklaarde zelfs zich volledig aan Kuyper te 
willen houden.` Uiteindelijk stelde de commissie slechts voor enkele 
tekstuele verbeteringen in de eerste vijf artikelen van het beginselprogram 
aan te brengen. Daarnaast werd een inleidend artikel toegevoegd, waarin 
uitgesproken werd dat Christus 'Koning' was. De voorgestelde tekst zou in 
de daaropvolgende jaren verzanden in de traaglopende partijmolens en nooit 
officieel in het beginselprogram worden opgenomen. 

Van pogingen om van de ARP een Dooyeweerdiaanse partij te maken is 
na 1952 geen sprake meer geweest. Vanaf 1952 ging de aandacht vooral uit 
naar de politieke koers van de ARE In dat jaar traden namelijk twee anti-
revolutionairen toe tot een kabinet, waarin zij samenwerkten met de PvdA. 

4. Groei van de moderne vleugel 

De opmerking van Diepenhorst dat God niets bedoeld had met de staat, kan 
gezien worden als een uiting van een moderne, minder dogmatische denk-
wijze in de ARP. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, had deze 
denkwijze zich in 1915 al gemanifesteerd. De kritiek die in dat jaar in de 
brochure Leider en leiding in de ARP werd geleverd op Kuyper (onder an-
deren door Diepenhorsts oom P.A. Diepenhorst), richtte zich behalve op 
zijn leiderschap ook op zijn beginseldenken. De tijd van de alom toepas-
bare principia was volgens de brochureschrijvers voorbij: erkend moest 
worden dat niet alle politieke kwesties met het geloof in verband konden 
worden gebracht. Na 1915 was deze stroming in de ARP steeds aanwezig 
gebleven, zij het op de achtergrond. 

In de eerste naoorlogse jaren veranderde er wat dat betreft weinig. Door 
het restauratieklimaat in de ARP konden de vertegenwoordigers van de 
moderne stroming niet aan de weg timmeren. Desondanks waren er ook in 
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de jaren veertig tekenen dat deze vleugel aanhang in de partij had. Met 
name hoogleraren van de Vrije Universiteit, vanouds de leverancier van 
nieuw partijkader, lieten moderne geluiden horen. Zo hield in 1948 een jonge 
in Rotterdam afgestudeerde VU-hoogleraar in de economie, J. Zijlstra, een 
rede voor de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, waarin hij verklaarde 
ten aanzien van het sociaal-economisch beleid niet uit te gaan van Dooye-
weerds goddelijke structuurbeginsel van de soevereiniteit in eigen kring, 
maar van de macro-economische denkbeelden van J.M. Keynes. Op basis 
daarvan kwam hij tot een pleidooi voor de geleide economie. 25 Enkele jaren 
later, in 1951, schokte hij zijn omgeving opnieuw door in een rede voor de 
christelijke werkgevers de soevereiniteit in eigen kring te kwalificeren als 
'één van de  "empty boxes"  uit de politieke strijd ( ... ) die in aanmerking 
komt voor verwijdering uit het politieke arsenaal'?'  Zowel in 1948 als in 
1951 kreeg Zijlstra veel kritiek uit de neocalvinistische wereld, hetgeen 
hem echter niet tot andere standpunten bracht.27  

Moderne antirevolutionairen als Zijlstra hadden andere opvattingen over 
de rol van de beginselen maar wensten zeker niet geheel afstand te doen 
van de christelijke politiek. Zo was Zijlstra van mening dat men zich in de 
politiek moest richten op 'de hoofdsom der wet, d.w.z. dat de christelijke 
beginselen moeten zijn gericht op het vervullen van het Goddelijk gebod 
der Liefde' .2' Een beginselloze politiek wilde hij geenszins bepleiten, al-
leen moest naar zijn mening 'de koppeling met het christelijk beginsel op 
andere wijze ( ... ) geschieden'.` In dit opzicht week Zijlstra's standpunt af 
van dat van Kuyper, die uitging van direct toepasbare ordinantiën Gods. 

Een andere vertegenwoordiger van de moderne stroming was WF. de 
Gaay Fortman, die in 1947 aan de VU tot hoogleraar privaat- en arbeids-
recht benoemd was. Al langer gold hij als een buitenbeentje in de anti-
revolutionaire wereld. Zo was hij in de jaren dertig voorstander geweest 
van samenwerking met de sociaal-democraten. Tijdens de oorlog maakte 
hij als medewerker van Vrij Nederland niet zoals de meeste antirevo-
lutionairen de overstap van die redactie, die volgens velen in socialistisch 
vaarwater terecht was gekomen, naar Trouw. Tot 1947 bleef hij verbonden 
aan Vrij Nederland, dat na de oorlog nauw gelieerd raakte aan de PvdA en 
bijvoorbeeld ten aanzien van Indië een heel ander standpunt verkondigde 
dan de ARP.30  

Het is kenmerkend voor de antirevolutionaire cultuur dat Zijlstra en De 
Gaay Fortman zich ondanks hun sympathie voor de PvdA verbonden ble-
ven voelen met de ARP. Zijlstra vertelt in zijn memoires dat hij, ofschoon 
hij in economisch opzicht zeer dicht bij de PvdA-economen stond, ervoor 
koos de ARP trouw te blijven om deze van binnenuit te hervormen.3' Daar-
bij ijverde hij samen met andere vertegenwoordigers van de moderne stro- 
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ming als De Gaay Fortman in eerste instantie voor het beëindigen van de 
oppositierol van de ARP. Zij waren van mening dat de ARP regeringsver-
antwoordelijkheid moest dragen en achtten samenwerking met de PvdA 
niet per definitie onacceptabel. Zodra de soevereiniteitsoverdracht in de-
cember 1949 had plaatsgevonden, begonnen de modernen zich te roeren. 
De voorzitter van de Eerste-Kamerfractie van de ARP, de VU-hoogleraar 
staatsrecht A. Anema, die als één van de schrijvers van de brochure uit 1915 
in zekere zin als de historische voorman van deze stroming kan worden 
gezien, hield in februari 1950 een rede, waarin hij stelde dat de ARP, nu de 
kwestie-Indië was afgehandeld, 'met de uitgestoken hand' naar het rooms-
rode kabinet kwam.` 

Na 1950 werd de aandrang om tot regeringsdeelname te komen steeds 
sterker. Omdat KVP en PvdA niet van elkaar afwilden moest de ARP, in-
dien zij regeringsverantwoordelijkheid wilde dragen, tot samenwerking met 
de PvdA bereid zijn. Gezien de uitzichtloze situatie waarin de ARP ver-
keerde, begon Schouten na 1950 een meer open houding aan te nemen te-
genover de moderne vleugel.` Zo was hij bij de kabinetsformatie van 1951 
bereid te onderhandelen over deelname aan de brede basis. In dat jaar wer-
den de eisen van Schouten nog te hoog bevonden, waardoor De Gaay Fort-
man, door de formateurs W. Drees en J.R.H. van Schaik voor het minister-
schap gepolst, buiten het kabinet bleef. In 1952 konden de partijen echter 
wel tot overeenstemming komen en nam de ARP met twee ministers deel 
aan het derde kabinet-Drees. Zijlstra was - in de ogen van velen: tot over-
maat van ramp - één van hen. Volgens de Dooyeweerdianen en de tradi-
tionelen - in dit opzicht vonden zij elkaar - was de ARP hiermee van haar 
geloof gevallen. 

5. Strijd om AR-beleid 
Op het partijconvent in juli 1952 betoogde Mekkes, één van de leiders van 
de antimoderne coalitie van neocalvinisten en Dooyeweerdianen, in een 
vlammende rede dat regeringsdeelname voor de ARP uitgesloten was, zo-
lang de PvdA in de regering vertegenwoordigd was. Nadat het derde kabi-
net-Drees geformeerd was, verstilde zijn kritiek geen moment. Zijn rede 
werd in 1954 in een brochure uitgegeven, Anti-Revolutionair Beleid, waarin 
tevens het weerwoord van een vertegenwoordiger van de moderne stro-
ming werd opgenomen: A.M. Donner, zoon van J. Donner en hoogleraar 
staatsrecht aan de VU. 34 

Uit de brochure bleek hoe ver Mekkes en Donner van elkaar afstonden. 
Mekkes ging uit van het bestaan van goddelijke richtlijnen voor de inrich-
ting van de maatschappij. De antithese tussen wie deze richtlijnen erkenden 
en wie ze ignoreerden, achtte hij in de Nederlandse politiek duidelijk zicht- 
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baar: de sociaal-democraten vertegenwoordigden de revolutie. Ten tijde van 
de Indonesische kwestie had de PvdA haar ware karakter getoond. Ook 
haar sociaal-economische beleid achtte Mekkes een gevaar voor het land. 
De PvdA voerde een welvaartspolitiek en misbruikte daarvoor de staat. Dit 
moest op den duur rampzalige gevolgen hebben. Met een partij die de revo-
lutie vertegenwoordigde mocht de ARP nimmer samenwerken. Net  als Groen 
van Prinsterer in de negentiende eeuw het zuivere geluid had laten horen 
diende ook nu de ARP getuigenispolitiek te voeren. Het solliciteren naar 
een plaats in het kabinet door middel van de 'uitgestoken hand' van Anema 
was daarom voor Mekkes een onbegrijpelijke daad. Door samen te werken 
met de PvdA gooide de ARP haar 'herkomst te grabbel'. Er stond volgens 
Mekkes de ARP maar één ding te doen: als volgelingen van Groen en Kuyper 
de vijand bestrijden.35  

In zijn reactie stelde Donner dat hij niets voelde voor getuigenispolitiek. 
Het gelijkstellen van de PvdA met de revolutie ging hem veel te ver. De 
antithese liep in zijn ogen dwars door alle partijen heen. Door deel te ne-
men aan de regering had de ARP zich niet overgeleverd aan de PvdA, maar 
haar verantwoordelijkheid voor het landsbelang genomen. Regeren met de 
sociaal-democraten achtte hij mogelijk, zolang de antirevolutionaire begin-
selen dat toelieten. Naar zijn mening konden de ARP-ministers in de rege-
ring volop zichzelf zijn. Dat kwam mede doordat de PvdA niet meer dog-
matisch-socialistisch was en eigenlijk een 'onzekere' partij was geworden. 
Het verwijt dat de ARP slaafs zou meewerken aan de socialisering van de 
maatschappij achtte hij evenmin terecht. Een zekere ordening van het eco-
nomisch leven was in de naoorlogse jaren onvermijdelijk. Een opstelling 
als die van Groenvan Prinsterer zou het land in zijn ogen niet verder bren-
gen. De nieuwe tijd eiste een nieuwe strategie en een nieuwe tactiek.36  

Deze brochure vormde de aanleiding voor de instelling van een commis-
sie, die zich diende te buigen over de onenigheid. Voorzitter van deze - 
door de Dr. A. Kuyperstichting, het wetenschappelijk bureau van de ARP, 
ingestelde - commissie werd W.P. Berghuis, burgemeester van Kampen. In 
de commissie namen naast Mekkes en Donner enkele geestverwanten van 
Mekkes (onder wie K. Groen) en van Donner, onder wie Bruins Slot en T.P. 
van der Kooy, hoogleraar in de economische politiek aan de VU, zitting.37  

Tijdens de zeven vergaderingen van de commissie, die alle in 1955 plaats-
vonden, bleek opnieuw dat achter de onenigheid over de wenselijkheid van 
regeringsdeelname meningsverschillen over het karakter van de ARP schuil-
gingen. Met name Donner en Van der Kooy maakten van de gelegenheid 
gebruik hun kritiek te uiten. Tot schrik van Mekkes verwoordden zij het 
moderne beginseldenken. Zij waren van mening dat de ARP in het interbel-
lum op een verkeerde wijze met de beginselen was omgegaan. De partij 
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was in de fout vervallen om bepaalde uitwerkingen ervan aan te zien als de 
beginselen zelf. Zo was de idee ontstaan dat de beginselen voor alle tijden 
en plaatsen van gelding waren. Men moest echter ook rekening houden met 
de omstandigheden. De ARP zat nu in de moeilijke situatie dat zij bepaalde 
'afgeleide' beginselen moest laten varen en de ware beginselen moest hand-
haven. Dit was volgens Donner niet eenvoudig, aangezien 'allerlei dingen 
die zeker schenen te zijn ( ... ) nu toch weer in discussie' kwamen. Aan het 
opbouwen van een 'volledig systeem voor alle plaatsen en tijden', zoals dat 
in de vooroorlogse periode had plaatsgevonden, moest de ARP in zijn ogen 
nooit meer beginnen.38  

Ook Van der Kooy was van mening dat de ARP een vorm van twijfel 
moest accepteren: 

Vóór 1940 wisten wij het, althans wij meenden het te weten, want 
toen hadden wij voor alle omstandigheden ons beginselschema 
gereed. Sindsdien zijn wij in dit opzicht minder zeker geworden. 
En in die periode zitten wij veelszins nog. Wij weten niet zo goed 
meer wat ons beginsel vordert.39  

Volgens Van der Kooy was de idee van een direct verband tussen geloof en 
politiek achterhaald. Hij achtte het onmogelijk om tot beslissingen te ko-
men door 'systematisch, logisch redeneren van het grondmotief der Hei-
lige Schrift uit'. Er was altijd 'een sprong' nodig, tussen de bijbel en de 
concrete politiek. Daarom achtte hij het onmogelijk een politiek standpunt 
te kwalificeren als het voor een christen enige juiste. Hij was het dan ook 
niet eens met Mekkes dat het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring 
de ARP verplichtte zich tegenover het socialisme te stellen. De anti-
revolutionairen moesten accepteren dat zij 'niet altijd het meest zuivere 
inzicht hebben in wat het belang in het licht van het beginsel vordert'.10  

Vanwege dezelfde reden waren Donner en Van der Kooy van mening dat 
het onmogelijk was de PvdA als revolutionair af te schilderen. Mekkes 
lokaliseerde volgens hen het gevaar te veel bij de PvdA. Donner erkende 
wel de grote tegenstelling in de geschiedenis tussen God en de duivel, maar 
betwijfelde of die tegenstelling in de Nederlandse politiek was terug te 
vinden: 

Er zijn niet alleen in de politiek, maar op allerlei levensterreinen 
verschillen, geschillen, tegenstellingen te constateren. En met al 
die tegenstellingen heeft de grote tegenstelling te maken. Maar 
dat zie ik niet overal rechtstreeks. 
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Hij verklaarde ervoor te vrezen politieke opvattingen gelijk te stellen aan 
Gods wil: 

Ik moet er voor oppassen die tegenstellingen (in de politiek) zon-
der meer met de antithese te identificeren. Het hangt van het con-
crete punt en de concrete situatie af, hoe scherp de antithese in de 
tegenstellingen tot uiting komt. ik kan niet overal radicaal zijn en 
moet mij in allerlei dingen begeven, waarvan maar moeilijk kan 
worden gezegd, wat zij precies met de dienst van God hebben te 
maken. Soms zien wij dat inderdaad heel duidelijk, maar dat is 
niet altijd zo. Het gevaar bestaat ook, dat wij, wanneer wij de grote 
antithese zo maar overal in de staatkunde van alle dag menen te 
kunnen verwerkelijken, de zaken scherp stellen, ook daar waar 
God Zelf ze niet scherp heeft gesteld. 

Donner stelde zelfs 'dat wanneer ons in de concrete situatie niet zonder 
meer duidelijk is hoe de grote tegenstelling zich daarin uitwerkt, dit toch 
ook van Godswege zo is gewild' 41  

Tegen deze visie verzette Mekkes zich heftig. Als aanhanger van Dooye-
weerd kon hij zich nog enigszins aansluiten bij de kritiek op het hanteren 
van rationele beginselschema's. Ook in de wijsbegeerte der wetsidee was 
immers Kuypers rationele denkmethode bekritiseerd: 'als christenen mo-
gen wij niet zeggen, dat wij door ( ... ) deducerend nadenken kunnen "ko-
men achter Gods wil". Achter Gods wil kom ik alleen maar door gelovig 
tot Zijn woord te gaan en te luisteren. Zo alleen is er aansluiting.' De rede 
speelde daarbij natuurlijk wel een zekere rol, 'maar nooit anders dan in de 
afhankelijkheid van het geloof'. Waar Donner vanuit zijn kritiek op Kuypers 
beginseldenken tot een ondogmatische houding kwam, wenste Mekkes in 
de politiek toch 'de grote strijd Gods' te voeren. De structuurprincipes, en 
vooral de soevereiniteit in eigen kring, stonden daarbij voor hem niet ter 
discussie. Wat de staat betreft hield dit beginsel volgens hem in, dat de 
overheid was 'geroepen tot handhaving van de publieke rechtsbedeling in 
het algemeen belang'. Naar zijn mening ondermijnde de PvdA de rechts-
staat door een bepaald groepsbelang (dat van de onvermogenden) te bevor-
deren. 'De idee der gerechtigheid' werd daardoor ondergeschikt gemaakt 
aan 'de economische belangenbehartiging'. Van een dergelijk ingrijpen in 
de maatschappij diende de staat zich verre te houden. Omdat de PvdA juist 
de overheid een rol wilde laten spelen bij het verdelen van de welvaart 
hield Mekkes vol dat de PvdA de revolutie vertegenwoordigde. 

Mekkes kreeg in de commissie onder anderen steun van het lid G.H. Brandt 
- van wie verder niets bekend is -, die verklaarde in Mekkes het traditio- 
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nele antirevolutionaire geluid te beluisteren: 

Wat deze zegt is immers oeroude a.r. overtuiging, zoals die in al-
lerlei variaties en nuances is verkondigd, verdedigd, ontwikkeld 
en voorgestaan door een Groen van Prinsterer, een  Fabius,  een 
Kuyper in zijn opgaande lijn, een J.C. Sikkel, een Schilder, een 
Vollenhoven, een Dooyeweerd en nu weer door Mekkes zelf.42  

Ofschoon de tegenstellingen in de commissie groot waren, probeerde Berg-
huis de beide partijen op één lijn te krijgen. Hij stelde een verzoenend slot-
communiqué op, waarin hij curieus genoeg betoogde dat er geen wezen-
lijke verschillen waren over de visie op christelijke politiek, maar dat wel 
van mening werd verschild over beleidsvragen en vragen van tactiek. Des-
ondanks, en dat wilde Berghuis naar buiten brengen, was het vertrouwen 
van de commissieleden in de partijleiding niet geschaad .43 

Mekkes was er echter niet de persoon naar om zich soepel op te stellen, 
dat had Groen immers een eeuw eerder ook niet gedaan. Omdat hij en Brandt 
van mening waren dat de leiding van de ARP het traditionele karakter van 
de partij verloochende, stemde hij niet in met Berghuis' formulering. Brandt 
suggereerde uit te spreken dat het vertrouwen 'niet onaangetast' was ge-
bleven, terwijl Mekkes voorstelde te formuleren dat het 'vertrouwen in het 
beleid niet in alle opzichten ongeschokt' was gebleven. 44  Omdat het niet 
mogelijk bleek tot overeenstemming te komen, werd besloten de commis-
sie te ontbinden en Berghuis en Mekkes gezamenlijk de redactie van het 
slotcommuniqué te laten afhandelen. Er volgde een correspondentie die 
nog tot in 1957 voortging. Het bereiken van overeenstemming bleek echter 
onmogelijk, zodat de commissie nooit naar buiten is getreden.` 

Ondertussen was de situatie in de ARP danig veranderd. In 1955 had Schou-
ten zijn vertrek uit de politiek aangekondigd. Een logische opvolger was 
niet voorhanden. Dit was voor de partij een ongekende situatie, want Kuyper, 
Colijn en Schouten hadden elkaar op natuurlijke wijze opgevolgd. DeARP 
brak daarom met de traditie van het eenhoofdig leiderschap. Ervoor in de 
plaats kwam een soort triumviraat. Bruins Slot volgde Schouten als fractie-
voorzitter in de Tweede Kamer op, terwijl Zijlstra vanuit het kabinet als 
voorman ging functioneren. Na een kort interim-voorzitterschap van A.B. 
Roosjen werd ten slotte in 1956 tot veler verbazing Berghuis, die buiten 
zijn voorzitterschap van de zojuist behandelde commissie nauwelijks be-
kendheid genoot in de ARP, tot partijvoorzitter verkozen. 
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6. Berghuis 
De in 1911 in Friesland geboren domineeszoon Wiert Pauwel Berghuis 
groeide op in een gereformeerd gezin  .46  Zijn studie rechten aan de VU sloot 
hij in 1937 af met een proefschrift over Het rechtskarakter der ambtenaars- 
verhouding. Zoals zoveel jonge antirevolutionairen was Berghuis tijdens 
zijn studie in aanraking gekomen met de wijsbegeerte der wetsidee. Toen 
hij zijn proefschrift ter beoordeling aan zijn promotor Anema voorlegde, 
adviseerde deze hem zelfs aanvankelijk bij Dooyeweerd te promoveren, 
aangezien het werk sterk op diens filosofie geënt was. Ook bij zijn poli-
tieke activiteiten zou de invloed van Dooyeweerd nog lang merkbaar blij-
ven. 

Twee dagen voor de Duitse inval in mei 1940 werd Berghuis tot burge-
meester van Smilde benoemd. Omdat hij zich niet cooperatief opstelde ten 
opzichte van de bezetter werd hij in november 1941 geschorst. Kort daarna 
nam hij ontslag. Samen met latere ARP-leiders als Bruins Slot, die hij aan 
de VU had leren kennen, en T. Smallenbroek werd hij actief in het verzet. 
Tussen 1942 en 1944 verbleef hij in het gij zelaarskamp te St. Michielsgestel. 
Daar schreef hij een boek over hetgeen er in zijn ogen na de oorlog in 
Nederland en in het bijzonder in de ARP diende te gebeuren. Het manu-
script, Herwonnen vrijheid, beslaat zes handgeschreven schriften. Dankzij 
dit nooit uitgegeven werk is het mogelijk na te gaan welke gedachten Berg-
huis, lang voordat hij voorzitter van de ARP werd, over de Nederlandse 
politiek had. 

Het beeld dat uit Herwonnen vrijheid oprijst is tweezijdig. Enerzijds pre-
senteerde Berghuis zich als een aanhanger van de wijsbegeerte der wets-
idee, anderzijds stelde hij zich kritisch op tegenover de manier waarop de 
ARP met de beginselen omging. De invloed van Dooyeweerd bleek uit zijn 
opvatting over de taak van de overheid. Krachtens de soevereiniteit in ei-
gen kring moest de staat volgens Berghuis de maatschappij zoveel moge-
lijk vrijlaten. Ieder staatsingrjpen diende juridisch gemotiveerd te zijn, al-
leen sociale nood was onvoldoende. Het voorkomen van ontsporingen tus-
sen de maatschappelijke kringen was de belangrijkste taak van de over-
heid. Volgens Berghuis hadden de protestanten met deze visie op de staat 
een eigen benadering van de politiek. Waar communisten, socialisten, fas-
cisten en katholieken in wezen naar een totalitaire staat streefden, omdat 
zij via de overheid hun idealen probeerden te verwezenlijken, en liberalen 
de staat in het geheel geen taak toekenden, streefden de protestanten als 
enigen naar een neutrale staat. Daarom moest Berghuis niets hebben van 
de pleidooien voor volkseenheid en gemeenschap. Het gemeenschapsdenken 
was in zijn ogen te veel geneigd de staat de leiding te laten nemen in de 
maatschappij. Ook theocratische protestanten, zoals die in de SGP en de 
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CHII, hadden zijns inziens een totalitaire staatsvisie. Voor Berghuis was 
het voorts van belang dat met dit beginsel op een realistische wijze politiek 
bedreven kon worden, want voor zuivere getuigenispolitiek voelde hij 
niets .'° 

Berghuis toonde in Herwonnen vrijheid ook een meer kritische zijde. Be-
ginselpolitiek droeg volgens hem altijd het gevaar van verstarring in zich, 
omdat de neiging kon bestaan de steeds wisselende omstandigheden uit het 
oog te verliezen. Hij pleitte daarom voor een soepele omgang met de be-
ginselen. Wilden deze in de politiek bruikbaar zijn dan moest men ze steeds 
toepassen op de veranderende omstandigheden. Dat had de ARP in de ja-
ren dertig verzuimd, waardoor het antirevolutionaire beginsel niet meer 
'leefde'. De partij moest afstand nemen van de afgeleide beginselen en op 
basis van haar visie op de staat tot nieuwe standpunten komen.48  

Dat Berghuis een frisse kijk op de politiek had, bleek uit zijn pleidooi 
voor een fusie van ARP en CHU.49  Hij was van mening dat deze partijen 
zich gezamenlijk moesten inzetten voor de protestantse visie op de staat. 
De meningsverschillen tussen beide partijen waren in zijn ogen te onbedui-
dend om hun gescheidenheid te rechtvaardigen. Slechts protestanten die de 
neutrale staat verwierpen waren in zo'n partij niet welkom. 

Berghuis verweet de ARP ook de neiging te hebben zich op te sluiten in 
eigen kring. Na de oorlog zou de partij op basis van haar politieke visie 
aanhang moeten zien te werven onder de gehele bevolking. Juist in de pe-
riode na de oorlog zag Berghuis grote mogelijkheden. De bevolking snakte 
in zijn ogen naar de juiste beginselen.50  

Herwonnen vrijheid is nooit uitgegeven, maar in de eerste jaren na de oor-
log bracht Berghuis, die na de oorlog weer burgemeester werd, eerst van 
Smilde, later van Kampen, veel van zijn in St. Michielsgestel geformu-
leerde opvattingen in redevoeringen en artikelen naar buiten. Steeds terug-
kerende thema's daarbij waren de beperkte taak van de overheid en de 
mogelijkheden om op basis daarvan politiek te voeren. In 1947 schreef 
Berghuis een brochure over de begrenzing van de overheidstaak. Hierin 
betoogde hij opnieuw dat socialisten en katholieken in wezen een totali-
taire staatsopvatting hadden. Met hun streven het algemeen welzijn te die-
nen ontnamen zij de bevolking de 'vrijheid om het goed te doen maar ook 
de vrijheid om het, in het licht van de normen die het algemeen welzijn 
bepalen, verkeerd te doen'.5' 

In navolging van Dooyeweerd betoogde hij dat God na de zondeval de 
overheid had ingesteld om het algemeen rechtsbelang te dienen. Naar zijn 
mening waren er goddelijke normen voor de vraag wanneer er een rechts-
belang in het geding was en diende de overheid die nonnen te positiveren 
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in 'de te scheppen publieke rechtsorde'. De overheid moest zo 'een samen-
leving in rechtsverband' maken, 'overeenkomstig de daarvoor geldende 
goddelijke beginselen'. Als dat eenmaal gebeurd was, zou de staatstaak 
volgens Berghuis niet verder gaan dan het handhaven van deze rechtsorde. 
De overheid moest niet proberen een goede maatschappij te maken, maar 
moest de maatschappij dwingen zich te voegen naar de gepositiveerde 
rechtsorde.` In 1949 schreef Berghuis een artikel met soortgelijke inhoud 
in Anti-Revolutionaire Staatkunde. Hierin betoogde hij dat 'God in zijn 
wijsheid' de taak van de overheid had beperkt en dat het de verantwoorde-
lijkheid van de maatschappij was 'de door God opgelegde roeping te ver-
vullen'. Die roeping bestond uit het handhaven van de gerechtigheid. Slechts 
wanneer die in het geding was, mocht de overheid ingrijpen.53  

Het andere centrale thema van Herwonnen vrijheid, de verstarring van 
het antirevolutionaire beginsel, bracht Berghuis ook naar buiten, zij het op 
een minder geprononceerde wijze. In een in 1950 gepubliceerd artikel in 
het tijdschrift van de calvinistische studentenvereniging Sola Fide betoogde 
Berghuis dat de ARP in het verleden de fout had gemaakt om de door Kuyper 
in zijn tijd afgeleide beginselen te verabsoluteren. Deze 'projecties van 
beginselen' moesten worden losgelaten, om terug te keren naar de ware 
beginselen. Slechts op die manier kon de ARP voorkomen dat zij een con-
servatieve partij werd .54 

Maar Berghuis maakte vooral naam als een aanhanger van de wijsbe-
geerte der wetsidee. Zo werd zijn brochure over de overheidstaak opgeno-
men in een bibliografie van op de wijsbegeerte der wetsidee gebaseerde 
werken.  55  Vooral hierom werd er in de ARP geprotesteerd tegen het voor-
nemen van Schouten om Berghuis als partijvoorzitter te vragen. Met name 
M.  Ruppert,  de voorzitter van het CNV en als zodanig een tegenstander 
van de Dooyeweerdiaanse vleugel, protesteerde heftig. In een brief aan 
Schouten noemde hij Berghuis 'ten enen  male  onaanvaardbaar' omdat hij 
'geen volksman' was - hij zou geweigerd hebben lid te worden van het 
CNV - en bovendien een aanhanger van de wijsbegeerte der wetsidee: 'Moet 
nu één hunner met de leiding der partij worden belast?"' Toen andere kan-
didaten, onder wie de Kamper theoloog H.N. Ridderbos, voor het voorzit-
terschap bedankten en in april 1956 duidelijk werd dat Berghuis de enige 
kandidaat zou zijn, verweet  Ruppert  tijdelijk partijvoorzitter A.B. Roosjen 
dat hij voor de conservatieve vleugel had gebogen.  Ruppert  weigerde daarom 
aanvankelijk het hem aangeboden lidmaatschap van het moderamen, het 
dagelijks bestuur van de partij r 

Rupperts vrees dat Berghuis' benoeming een steun in de rug van de 
Dooyeweerdiaanse stroming was bleek echter al snel niet gegrond te zijn, 
omdat Berghuis zich als voorzitter vooral van zijn moderne zijde liet zien. 
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7. Berghuis' voorzitterschap 
Al tijdens de besprekingen in de commissie AR-beleid was gebleken dat 
Berghuis niet zonder meer tot de Dooyeweerdiaanse stroming kon worden 
gerekend. Evenals Donner en Van der Kooy had hij immers het standpunt 
ingenomen dat veel afgeleide beginselen in de ARP ten onrechte de status 
van eeuwige beginselen hadden gekregen. Bovendien had hij altijd ver-
kondigd dat een ideologie in de politieke praktijk moest functioneren, ter-
wijl de meeste leerlingen van Dooyeweerd het als hun roeping zagen om 
als Groen van Prinsterer te getuigen. 

Als partijvoorzitter kreeg Berghuis de gelegenheid zijn denkbeelden te 
realiseren. Electoraal zat het hem echter niet mee. Enkele maanden na zijn 
benoeming in april 1956 leed de ARP een gevoelig verlies van twee zetels. 
Desondanks startte hij met grote gedrevenheid het project om de ARP bij 
de tijd te brengen. In de eerste jaren van zijn voorzitterschap deed hij dat 
op basis van zijn al tijdens de oorlog geformuleerde denkbeelden. Kort na 
zijn benoeming presenteerde hij een nota met vijf hoofdpunten van anti-
revolutionair beleid.` De eerste twee hadden betrekking op de beperkte 
taak van de overheid. De andere betroffen de bevordering van de Europese 
integratie, de ontwikkeling van Nieuw-Guinea en de hervorming van de 
ondernemingsvorm. Zowel in het moderamen als het centraal comité van 
de partij kreeg Berghuis' nota, en met name zijn accentueren van de be-
perkte taak van de overheid, ruime steun.59  

In zijn nota had Berghuis tevens twee centrale doelstellingen voor de 
ARP geformuleerd. In de eerste plaats diende de partij te streven naar een 
fusie met de CHU, om als grote reformatorische partij de protestantse visie 
op de overheid uit te dragen. Op dit verlangen van Berghuis zal in het tweede 
deel van deze studie uitgebreid worden teruggekomen. De nieuwe voorzit-
ter was tevens van mening dat de banden met de zuilverwante organisaties 
moesten worden aangehaald. Daartoe organiseerde Berghuis een reeks 
'contactconferenties', waar diverse groeperingen uit de orthodox-protes-
tantse wereld (predikanten, CNV'ers, schippers, boeren en tuinders, jonge 
intellectuelen) werden uitgenodigd. Daarnaast probeerde Berghuis de or-
ganisatie van de partij te professionaliseren. Partijsecretaris R. Gosker werd 
daarvan het slachtoffer. In Berghuis' ogen was Gosker, die al voor de oor-
log partijsecretaris was geweest, niet meer in staat om het partijsecretariaat 
te beheren. In zijn plaats benoemde Berghuis de CNV-bestuurder W.R. van 
der Sluis.60  In 1957 nam Berghuis zelfs een adviesbureau in de arm, het 
Instituut voor  motivation  research, dat de opdracht kreeg onderzoek te ver-
richten naar de motieven van kiezers om al dan niet op de ARP te stem-
men.  61  

Rupperts angst dat Berghuis de gelederen van de traditionelen zou ver- 
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sterken, bleek dus deels ongegrond. Zijn opvattingen over de beginselen 
die hij in Herwonnen vrijheid en in zijn artikel in Sola Fide had weergege-
ven, bleef hij als voorzitter trouw. In 1957 schreef hij voor een ter gelegen-
heid van het afscheid van Schouten uitgegeven bundel het artikel 'Ver-
starde beginselen in een veranderde wereld', waarin hij zijn visie verder 
uitwerkte. Hierin probeerde Berghuis vast te houden aan wat hij zag als de 
kern van de antirevolutionaire benadering van de politiek: het feit dat de 
ARP zich baseerde op 'beginselen als uitdrukking van Gods geopenbaarde 
geboden voor het leven van staat en maatschappij'. Het bijzondere was dat 
Berghuis van mening was dat er voor de politiek 'niet zo verschrikkelijk 
veel' ware beginselen waren. Hij kwam tot een opsomming van zeven stuks, 
die vrijwel allemaal betrekking hadden op de verhouding tussen staat en 
maatschappij, waarbij uiteraard de eerste de laatste zoveel mogelijk moest 
vrijlaten. Berghuis nuanceerde de mogelijkheid om op basis van deze be-
ginselen tot een uitgewerkt program te komen. Zij waren slechts richting-
gevend en moesten al naar gelang de omstandigheden worden toegepast. 
Het was de grote fout geweest dat voorheen aan de toepassingen van de 
beginselen 'het aureool en vooral ook de kiem en de permanentie van het 
principe' was toegekend. Met andere woorden: Berghuis relativeerde de 
status en de functie van de antirevolutionaire ideologie. 

Berghuis was overigens allerminst van mening dat de ARP haar bestaans-
recht had verloren. Vanwege haar visie op de rol van de staat had zij als 
beginselpartij juist wel recht van bestaan. Maar hij wees expliciet op het 
gevaar dat menselijke standpunten vereenzelvigd werden met 'Gods geo-
penbaarde wil'. Van het goddelijke uitgangspunt naar een politiek program 
noemde hij 'een hele stap'. De politieke uitwerking mocht niet dezelfde 
status worden verleend als de beginselen zelf.` 

De traditionele stroming kreeg in Berghuis dus zeker geen medestander. 
Dit droeg ertoe bij dat in de tweede helft van de jaren vijftig haar positie 
ten opzichte van de moderne stroming steeds marginaler werd. Na het te-
rugtreden van Schouten was zij definitief haar dominante positie kwijtge-
raakt. Wat er in de plaats voor het traditionele karakter van de ARP moest 
komen, was echter onduidelijk. 

8. Een zoekende ARP 
In de tweede helft van de jaren vijftig streefde de gehele ARP - met uitzon-
dering van een kleine groep traditionelen - naar een breuk met het 
Kuyperiaanse denkpatroon. Het loskomen van Kuyper was echter voor velen 
een moeizaam en emotioneel proces. Naast de kleine groep die in geen 
enkel opzicht wilde veranderen waren er ook veel antirevolutionairen die 
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wel beseften dat er afstand moest worden genomen van Kuyper, maar die 
toch een sterke behoefte hadden aan continuïteit. Zo stelde vrijwel nie-
mand het bestaansrecht van de ARP ter discussie. Velen wilden vasthouden 
aan de eigenheid van de ARP en aan een band tussen geloof en politiek. 
Voor hen was het onacceptabel dat de ARP een 'gewone' partij zou wor-
den. Hoe de band tussen geloof en politiek moest worden behouden was 
echter onduidelijk. 

Veel van de antirevolutionairen die behoefte hadden aan continuïteit wa-
ren niet tevreden met het alternatief dat iemand als Zijlstra bood. Zijn be-
leid werd als pragmatisch en beginselloos beschouwd. Zijlstra had niet de 
neiging zich scherp af te zetten tegen andere partijen en zocht liever de 
consensus. Wat het eigene van de antirevolutionaire politiek inhield, kon 
men bij hem niet beluisteren. Van een universele pretentie merkte men even-
min iets. In plaats van een bevlogen toekomstperspectief te bieden hield hij 
bij voorkeur inleidingen over de macro-economie. 

Zijlstra kreeg niet alleen kritiek van oudere antirevolutionairen, die Kuyper 
nog gekend hadden. Ook bij jonge intellectuelen leefde sterk de behoefte 
om vast te houden aan Kuypers erfenis. Bekend is in dit opzicht de Utrechtse 
afdeling van de calvinistische studentenvereniging, waar jonge ARP'ers 
als G. Puchinger, J.H. Prins en W. Aantjes, die beïnvloed waren door 
Dooyeweerd en zijn leerlingen, fulmineerden tegen Zijlstra. In de brochure 
Minister Zijlstra en de ARP (1957) verweet Puchinger Zijlstra gebrek aan 
beginselvastheid. Hij zou meer uitgaan van solidariteit dan van de anti-
these. In plaats van te strijden voor antirevolutionaire economische poli-
tiek maakte hij volgens Puchinger 'wat opmerkingen over humane naas-
tenliefde en nog enkele schone desiderata waarin hij wel schijnt te gelo-
ven'. Kwaliteiten had Zijlstra volgens Puchinger wel, maar hij was niet 
meer dan een 'knappe christelijke opportunist'. Evenals Mekkes was 
Puchinger van mening dat de ARP door een principiële stellingname de 
macht van de PvdA moest breken: 'eens zal de stille dictatuur der socialis-
ten teniet gaan'. Maar een eigen antwoord op de problemen van de ARP 
kon Puchinger ook niet geven, zo erkende hij. Wel riep hij op tot een voort-
durend gesprek over het karakter van de partij .̀  

Het alternatief dat Berghuis bood voor het Kuyperiaanse denkpatroon 
beantwoordde meer aan de behoefte aan continuïteit. Berghuis pleitte zoals 
gezegd voor het centraal stellen van de beperkte taak van de overheid. Con-
creet betekende dit dat de regeringssamenwerking met de PvdA moest 
worden beëindigd en dat het naoorlogse beleid moest worden omgebogen. 
Na 1945 was de rol van de overheid immers slechts gegroeid. Als de over-
heid zich zou terugtrekken, zou de vrijheid in de maatschappij toenemen, 
verwachtte Berghuis. Berghuis' benadering stond meer in de traditie van 
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de ARP, maar miste evenals die van Zijlstra bevlogenheid. Het centraal 
stellen van de beperkte taak van de overheid werd wel door velen in  dc  
partij als een wezenlijk punt in de antirevolutionaire ideologie gezien, maar 
leidde niet tot nieuw elan. Berghuis' poging om rond dit beginsel de ARP 
weer tot leven te brengen, slaagde dan ook maar matig. Slechts zijn streven 
om de regeringssamenwerking met de PvdA te beëindigen kon enthou-
siasme losmaken. 

Zowel de kritiek op Zijlstra als die op Berghuis kan verklaard worden uit 
de nawerking van de erfenis van Kuyper. Velen hadden behoefte aan een 
nieuwe benadering van de politiek, die op beginselen gebaseerd was en op 
basis waarvan de ARP haar universele pretenties kon behouden. Vanwege 
de onduidelijkheid over het karakter van de antirevolutionaire ideologie 
maakte de eens zo beginselvaste ARP rond 1960 een zoekende indruk. Dat 
bleek onder andere uit de herziening van het beginselprogram. 

Deze herziening werd een werkelijke martelgang. Eerder is beschreven hoe 
in de jaren 1949-1952 Mekkes bij zijn streven de ARP om te vormen tot 
een Dooyeweerdiaanse partij geprobeerd had het beginselprogram te wij- 
zigen. Deze poging was echter geblokkeerd door de partijleiding: in 1952 
had de beginselprogramcommissie een slechts licht gewijzigde versie van 
de eerste vijf artikelen van het program gepresenteerd. In 1953 was een 
commissie onder voorzitterschap van Schouten begonnen met de herzie-
fling  van de overige artikelen.  64  Dat werk nam enkele jaren in beslag. Eerst 
in 1956 werd een volledig nieuw beginselprogram naar de kiesverenigingen 
gezonden. Op basis van de reacties uit het land ging, weer twee jaar later, 
een nieuwe commissie, opnieuw onder leiding van Schouten, aan de slag 
om het definitieve program vast te stellen. Toen dit in december 1959 be-
sproken werd in het centraal comité, bleken de formuleringen die in het 
begin van de jaren vijftig waren opgesteld veel kritiek te ontmoeten.  65  Het 
moderamenlid Van Riessen, hoogleraar in de Reformatorische wij sbegeerte, 
verklaarde zich vervolgens bereid de eerste vijf artikelen van het beginsel-
program te herschrijven.66  In zijn versie werden klassieke formuleringen 
van Kuyper, betreffende Gods 'ordinantiën' en het calvinisme als 'de' grond-
toon van het volkskarakter, gewijzigd. Deze nieuwe versie werd zonder 
problemen door het centraal comité aanvaard, waarna het ontwerp-program 
opnieuw naar de kiesverenigingen werd gestuurd. 

Op een partijconvent in april 1961 werd het nieuwe program besproken. 
Ondanks het feit dat de herziene tekst, meer dan aan het begin van de ope-
ratie in 1949 de bedoeling was geweest, afweek van die van Kuyper, klonk 
er weinig protest uit de vergadering. De enige die principiële kritiek le-
verde was de Leidse advocaat P.G. Knibbe, die getrouwd was met de klein- 
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dochter van Abraham Kuyper. Hij was van mening dat er formuleringen in 
het program waren gebracht, waar men 'alle kanten' mee uitkon en vreesde 
'een verloochening ( ... ) van onze grondbeginselen'.` Knibbe kreeg echter 
geen steun, zodat het programma uiteindelijk in juni 1961 op een bijzon-
dere deputatenvergadering kon worden vastgesteld. In een rede noemde 
Berghuis het program, waaraan twaalf jaar gewerkt was, echter niet meer 
dan een 'overgangsstuk'.68  

In het begin van de jaren zestig bleek dat de ARP ook in beleidsmatig op-
zicht zoekende was. Twee van de meest dramatische voorbeelden daarvan 
vormden het beleid ten aanzien van Nieuw-Guinea en dat ten aanzien van 
de mammoetwet. 

Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 had Nederland het westelijk deel 
van Nieuw-Guinea behouden. Voor de meeste politieke partijen, en zeker 
voor de ARP, kreeg Nieuw-Guinea een symboolfunctie. Het 'opvoeden' 
van de plaatselijke bevolking tot zelfstandigheid zag zij als een nationale 
taak. Naarmate de jaren vijftig vorderden werden de Indonesische aanspra-
ken op Nieuw-Guinea steeds concreter. Aanvankelijk stelde de ARP zich 
beginselvast op: onderhandelen met Indonesië was uit den boze. Nog in het 
beginselprogram van 1961 werd dit standpunt ingenomen. De partij was 
dan ook bereid om, zij het met steun van de Amerikanen, Nieuw-Guinea 
militair te verdedigen .69 

In september 1961 pleitten Berghuis en Bruins Slot echter plotseling voor 
onderhandelingen met Indonesië.70  Berghuis was van mening veranderd 
door zijn reis naar Nieuw-Guinea in het voorjaar van 1961 71  Daar was hem 
duidelijk geworden dat Nederland noch van Australië noch van de Vere-
nigde Staten hulp kon verwachten, wanneer het tot een gewapend conflict 
zou komen. Gesprekken in Nederland met zendelingen als J. Verkuyl, die 
het belang van de Papoea's centraal stelden, brachten hem definitief tot een 
andere opstelling. Een goede relatie met Indonesië diende in zijn ogen het 
meest het belang van de plaatselijke bevolking. 

Bruins Slot was langs een andere weg tot dezelfde opstelling gekomen. 
Van Kaam vertelt in het voorwoord van Bruins  Slots  memoires hoe diens 
denken over Indonesië zich heeft ontwikkeld.` In de jaren veertig voer de 
hoofdredacteur van Trouw blind op de opvattingen van zijn leermeester 
Schouten. De opvatting dat onderhandelen met de revolutionairen tegen 
Gods wil was, verdedigde hij op emotionele wijze. Ook in de jaren vijftig 
stelde hij zich traditioneel op. Zo verklaarde hij in zijn boek Bezinning en 
isitzicht dat God in de bijbel 'zeer veel van zijn Raadsplan met wereld en 
mensheid' openbaarde: 'Hierin hebben wij midden in onze menselijke ge-
schiedenis een beslissend brok zekerheid. Muurvast staande objectiviteit. 173 
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Christelijke politiek vertaalde hij beknopt in: 'Het hebben van Gods gebo-
den. En het jagen naar de vervulling daarvan. '74  Ineen redevoering uit 1955 
onder de titel Waarom ben ik antirevolutionair? zette Bruins Slot zich wel-
iswaar af tegen de traditionele stroming in de ARP, maar bleek hij zelf ook 
nog tamelijk rechtlijnig: 'Wij menen dat God ons en onze mede-christenen 
roept tot een Christelijke partij. Wij zijn overtuigd, als wij dit zeggen, dat 
wij daarmee ( ... ) handelen naar Zijn wil.'15  

Toch groeide bij  Brains  Slot in de jaren vijftig de twijfel. In 1958 gaf hij 
in een redevoering toe in zijn maag te zitten met de relatie tussen geloof en 
politiek: 

Het grote punt is, dat wij weten, dat het probleem van religie en 
politiek een moeilijke zaak is. Wij zitten er allemaal mee te knoeien 
en de heren van de PvdA en van de protestants-christelijke werk-
gemeenschap in die partij weten dat ook wel. Maar zonder dat 
men deze basis heeft, is het vinden van een politiek nog moeilij-
ker, gelijk in de PvdA blijkt.` 

De Nieuw-Guineakwestie zorgde in  Brains Slots  ontwikkeling voor een 
doorbraak. Steeds meer was hij niet Gods geboden, maar de oproep tot 
liefde centraal gaan stellen. In plaats van te blijven hameren op de onaan-
vaardbaarheid van het onderhandelen met Indonesië, stelde hij daarom de 
belangen van de Papoea's centraal. Dat het in hun belang was Nieuw Guinea 
los te laten, was voor  Brains  Slot een belangrijker argument om de onder-
handelingen met Indonesië te openen dan Berghuis' pragmatische argu-
ment dat de Verenigde Staten niet bereid waren Nederland bij een conflict 
te steunen. Van de feitelijke onmogelijkheid van zijn oorspronkelijke stand-
punt kwam  Brains  Slot zo tot de principiële onaanvaardbaarheid ervan 77 
Dat standpunt was onacceptabel, omdat in zijn ogen het liefdegebod eiste 
dat de belangen van de Papoea's het beleid inzake Nieuw-Guinea bepaal-
den. Het beginsel dat niet met revolutionairen onderhandeld mocht wor-
den, was in  Brains Slots  ogen daaraan ondergeschikt. 

In september 1961 brachten  Brains  Slot en Berghuis in een gecoördi-
neerde actie tegelijkertijd en langs verschillende wegen hun opvatting naar 
buiten. Zijlstra, de derde leider in de ARP, verklaarde achteraf het met hen 
eens te zijn. Dat het traditionele deel van de partij na die plotselinge koers-
wijziging over de leiders heenviel, was echter begrijpelijk. 

Een ander voorbeeld van de onzekere situatie in de ARP betreft de behan-
deling van de Mammoetwet in het begin van de jaren zestig. Minister J. 
Cals van onderwijs maakte met dit omvangrijke wetsvoorstel de toeken- 
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fling  van subsidie aan scholen afhankelijk van tal van eisen. Aangezien dit 
ook de bijzondere scholen betrof, vreesden veel antirevolutionairen dat het 
vrije karakter van de bijzondere school, waarvoor hun voorouders hadden 
gevochten, verloren zou gaan. Het beginsel van de soevereiniteit in eigen 
kring werd opnieuw van stal gehaald om te betogen dat de overheid zich 
niet te veel met de bijzondere scholen diende te bemoeien. Anderen meen-
den echter dat Cals' eisen redelijk waren en dat de overheid wel degelijk 
toezicht moest houden op de kwaliteit van het onderwijs. Uiteindelijk stem-
den de antirevolutionaire fracties zowel in de Eerste als de Tweede Kamer 
als enige verdeeld. In de Eerste Kamer stemden Berghuis, De Gaay Fort-
man en Diepenhorst voor de mammoetwet, terwijl er vier tegenstemmers 
waren. In de Tweede Kamer stemden vijf van de veertien fractieleden voor 
Cals' voorstel. Deze verdeeldheid gaf aan dat de klassieke opvatting over 
de beperkte taak van de overheid ernstig ter discussie stond? 

De achtergrond van deze onzekerheden in de ARP was de omstandigheid 
dat het neocalvinisme door vrijwel iedereen was losgelaten, zonder dat 
daarvoor iets nieuws in de plaats was gekomen. Naast de standpunten van 
Zijlstra en Berghuis kwam eind jaren vijftig een derde alternatief voor het 
traditionele denkpatroon op. In dit alternatief werd het sociale karakter van 
de antirevolutionaire politiek vooropgesteld. 

9. De sociale stroming 
Gedurende de gehele naoorlogse periode is er in de ARP een sociale vleu-
gel geweest, die men met recht de CNV-vleugel mag noemen, omdat haar 
aanhangers met name uit de christelijke vakbeweging afkomstig waren.  
Ruppert,  die van 1947 tot 1959 voorzitter was van het CNV, was één van de 
leiders van deze stroming. Bosscher heeft beschreven hoe in de periode 
1945-1952 het CNV in zijn maag zat met het slechte imago dat de ARP 
onder de arbeiders had, vanwege de herinnering aan het crisisbeleid van 
Colijn.79  Ruppert  pleitte dan ook veelvuldig voor het publiekelijk afstand 
nemen van Colijn, iets waartoe Schouten niet bereid was. Ook aan andere 
eisen van de CNV-vleugel als de totstandkoming van een fusie met de CHU 
kwam de leiding van de ARP niet tegemoet. 

Na 1952 verstilde de kritiek van de CNV-vleugel. Men was verheugd 
over het feit dat de ARP in het kabinet een rol kon spelen bij het opbouwen 
van de verzorgingsstaat.  Ruppert  sloot zich ook aan bij het streven een 
regering zonder de sociaal-democraten mogelijk te maken. Hij hoopte dat 
n zo'n kabinet de ARP kon laten zien, dat ook zonder de PvdA een sociaal 

beleid kon worden gevoerd. Toen in december 1958 het laatste kabinet-
Drees viel, streefde de CNV-vleugel mèt de gehele ARP naar een christe- 
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lijk kabinet van ARP, CHU en KVP, dat een christelijk-sociaal beleid zou 
voeren. 

Toen de verkiezingsuitslag van maart 1959 een dergelijk kabinet onmo-
gelijk maakte, lag de totstandkoming van een liberaal-confessioneel kabi-
net voor de hand. De CNV-vleugel betwijfelde echter of zo'n kabinet een 
sociaal beleid kon voeren. Deze twijfel weerhield de Tweede-Kamerleden 
C.P. Hazenbosch en A.W. Biewenga ervan, ondanks eerdere toezeggingen 
aan formateur De Quay, tot het kabinet toe te treden. Toen een tweede po-
ging van De Quay om een liberaal-confessioneel kabinet te formeren wel 
slaagde, werden de bange vermoedens van de sociale vleugel in de ARP 
bewaarheid. Het nieuwe kabinet werd gezien als een 'werkgeversclub' en 
de deelname van de antirevolutionairen Zijlstra en J. van Aartsen bood daar 
onvoldoende tegenwicht aan. 

In de slotfase van de kabinetsformatie roerde de CNV-vleugel zich dan 
ook danig. Op 1 juni 1959 stuurden zes antirevolutionaire CNV-leden, de 
CNV-secretaris B. Roolvink, de Tweede-Kamerleden J. van Eibergen, 
Hazenbosch en C. van Nierop, en de Eerste-Kamerleden De Gaay Fortman 
(rector van de CNV-kaderschool) en  Ruppert,  een brief aan het centraal 
comité, waarin zij hun ontevredenheid over het kabinet uiteenzetten.  80  In 
hun ogen was bij de formatie een unieke kans gemist om de werknemers 
door een 'waarlijk sociaal beleid' opnieuw aan de partij te binden. Door dit 
kabinet te steunen dreigde de ARP haar karakter van volkspartij te verloo-
chenen. Nog geen week later trad Roolvink als staatssecretaris van sociale 
zaken tot het kabinet toe. Dit verzachtte de pijn echter niet. Integendeel, 
Roolvink werd door hen sindsdien als een verrader beschouwd. 

De actie van de CNV'ers viel in het centraal comité niet in goede aarde. 
Tevredenheid over de breuk met de PvdA en vertrouwen in de anti-
revolutionaire ministers overheersten daar.  Ruppert  werd min of meer ge-
dwongen zijn eisen te laten vallen en zich neer te leggen bij een motie 
waarin het centraal comité het vertrouwen uitsprak in de antirevolutionaire 
fracties.81  

Na 1959 bleef het echter gisten binnen de CNV-stroming. Een complica-
tie was de omstandigheid dat Bruins Slot zich eigenlijk al sinds 1956 als 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer in een machtsstrijd voelde verkeren 
met Berghuis en vooral Zijlstra over het leiderschap van de partij. Deze 
persoonlijke vete ging zich steeds meer vertalen in een strijd tussen de 
Tweede-Kamerfractie en de ministers. Bovendien kon Bruins Slot zich ook 
inhoudelijk steeds beter vinden in de kritiek van de sociale vleugel. Als 
hoofdredacteur van Trouw bekritiseerde hij dan ook regelmatig Zijlstra. 
Dit leidde weer tot ontevredenheid bij Zijlstra. Na de afzijdige houding die 
de ARP-fractie in de jaren 1952-1958 had aangenomen tegenover de kabi- 

144 



netten-Drees, moesten de antirevolutionaire ministers opnieuw de steun 
van hun fractie ontberen. 

De spanningen in de partij kregen hun ontlading in december 1960.82  

Tijdens de behandeling van de begroting van Volkshuisvesting eisten de 
fracties van ARP en CHU een grotere inspanning ten aanzien van de wo-
ningbouw. Concreet verlangden zij de bouw van 5000 woningwetwoningen 
extra. De minister van Volkshuisvesting, de antirevolutionair Van Aartsen, 
weigerde aan die wens tegemoet te komen, waarop Zijlstra in de Kamer 
verklaarde dat hij en Van Aartsen zouden aftreden als zij niet de steun zou-
den krijgen van de ARP-fractie. In zijn kielzog verklaarde minister-presi-
dent De Quay dat het aftreden van de antirevolutionaire ministers de val 

van het kabinet zou betekenen. Ondanks deze dreigementen hielden de pro-
testantse fracties voet bij stuk. Namens ARP en CRU diende Van Eibergen 
een motie in, waarin de regering werd gevraagd 5000 woningen meer te 
bouwen. De motie werd met steun van de PvdA aangenomen, waardoor de 

kabinetscrisis een feit was.83  
Evenals na de formatie van het kabinet-De Quay kreeg de sociale stro-

ming niet de steun van de partij. Berghuis was van mening dat de fractie 
onverantwoord had gehandeld en koos onmiddellijk de zijde van de minis-
ters. Intern beraad leidde ertoe dat Bruins Slot moest inbinden. De Gaay 
Fortman wist door middel van het logische compromis om 2500 woningen 
extra te bouwen binnen enkele dagen het kabinet weer te 'lijmen'. Deze 
uitkomst vormde een nederlaag voor Bruins Slot, de Tweede-Kamerfractie 
en de sociale stroming. Voor Bruins Slot, die in het centraal comité de wind 
van voren kreeg, luidde deze crisis het einde van zijn politieke carrière in. 
Mede door zijn ommekeer inzake Nieuw-Guinea zou hij in 1962 door de 
kiesverenigingen op een lage plaats op de kandidatenlijst voor de Kamer-
verkiezingen van 1963 worden geplaatst, hetgeen voor hem de aanleiding 
vormde in december 1962 de Tweede Kamer te verlaten. 

Voor de sociale stroming als geheel vormde de uitkomst van de kabinets-
crisis echter slechts een tijdelijke terugslag. Nog geen jaar later, in oktober 
1961, openbaarde zij zich opnieuw. Een groep van ongeveer tien CNV'ers 
was enkele malen bijeengekomen en had twee nota's opgesteld.84  Dit ge-
zelschap kan gezien worden als een voortzetting van de zes die in juni 1959 
de protestbrief naar het centraal comité hadden gestuurd. Van hen waren 
Roolvink en de in januari 1961 plotseling overleden coming-man Hazen-
bosch afgevallen, terwijl de overige vier  (Ruppert,  Van Eibergen - diens 
opvolger als CNV-voorzitter -, De Gaay Fortman en Van Nierop) gezel-
schap hadden gekregen van een zestal andere CNV-leden. 

De nota's werden op 14 oktober 1961 naar het centraal comité gestuurd, 
met het verzoek om een commissie in te stellen, die moest adviseren over 

145 



het verkiezingsprogramma van 1963. In het ene stuk, 'De situatie in de 
partij na de kabinetsformatie van 1959', werd nogmaals de ontevredenheid 
over de samenstelling en het beleid van het kabinet geuit. Slechts de wel-
gestelden zouden baat hebben bij de maatregelen van het kabinet. In de 
nota werd gepleit voor samenwerking met de socialisten, met wie de ARP 
'onvrede met de huidige samenleving' gemeen had. De partij diende te 
beseffen 'dat christelijke politiek onvrede betekent met deze wereld, so-
ciale gerechtigheid vordert en hervorming van de maatschappij eist'. Op 
een andere basis was de eenheid in de partij niet te handhaven. In de tweede 
tekst werd ingegaan op het nieuwe verkiezingsprogram. Opnieuw werd 
betoogd dat christelijke politiek onvrede met de huidige wereld, bevorde-
ring van de sociale gerechtigheid en hervorming van de maatschappij eiste. 
In het program moest dit volgens de CNV'ers tot uiting komen door het 
bevorderen van met name een 'rechtvaardiger verdeling van het nationaal 
vermogen en het nationaal inkomen'. Concreet eisten zij verder dat de 
woningnood radicaal werd aangepakt, er een algemene bijstandswet kwam 
en de A.O.W. omhoog ging. 

In deze nota's werd niet langer de beperkte taak van de overheid centraal 
gesteld, maar haar opdracht de sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Het 
is niet verbazingwekkend dat dit veel kritiek opriep. Het moderamenlid 
Van Riessen, de opsteller van het beginselprogram uit 1961, klom direct in 
de pen.` Hij miste in de nota's de gedachte dat politieke activiteiten in de 
eerste plaats waren gericht op het eren van God. Verder begreep hij niet 
waarom het beperken van overheidsingrijpen 'behoudend' was. Het kabi-
net-De Quay was juist vernieuwend bezig, vond hij, omdat voor het eerst 
sinds 1945 een poging werd gedaan om de overheid terug te dringen. Vol-
gens Van Riessen diende een dergelijk beleid juist de gerechtigheid. Door 
de groeiende rol van de overheid zou de verantwoordelijkheid van de bur-
ger in het gedrang komen. In zijn ogen was de vraag naar de rechtsgrond 
van het overheidsoptreden van beslissende betekenis: 

Ik wens met de heren b.v. dat de inkomens en de vermogens recht-
vaardiger verdeeld worden, alhoewel we als christenen ons niet 
tezeer in beslag moeten laten nemen door deze kwestie en we haar 
voor deze tijd ook niet moeten overdrijven. Maar op welke grond 
zou de overheid het recht hebben, om dat verdelen ter hand te ne-
men?" 

Toch kregen de in de nota's neergelegde gedachten in de top van de partij 
ook steun. Dat bleek toen het moderamen een bespreking belegde met een 
aantal CNV'ers.87  Tijdens dit overleg betoogde  Ruppert  dat het kabinet-De 
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Quay in sociaal opzicht een mislukking was. Het streven om de overheid 
terug te dringen kwam slechts de belangen van de vermogenden ten goede. 
Maar, zo stelde  Ruppert:  'vrijheid als versterking van de positie van de 
economisch sterkeren is het tegendeel van vrijheid.' Zijn bezwaar tegen 
het kabinetsbeleid was: 

dat men de vrijheid voor de economisch sterkeren laat prevaleren 
boven de gerechtigheid voor de economisch zwakken en dat men 
niet bereid is de subsidies te aanvaarden als regeling van een be-
tere inkomensverdeling. ( ... ) We zijn in de wereld om de samenle-
ving te veranderen (...). Als de partij daar niets aan doet, doet spr. 
niet meer mee.88  

Berghuis' reactie op Rupperts uiteenzetting was opmerkelijk mild. Gezien 
zijn opvatting over de beperkte taak van de overheid lag een reactie als die 
van Van Riessen meer voor de hand. Hij erkende echter dat gebleken was 
dat het afschaffen van de woningbouwsubsidies in de praktijk slechts de 
rijken ten goede kwam. Zo kwam hij tot de formulering dat men zolang er 
schaarste heerste (bijvoorbeeld op het gebied van woningen) voorzichtig 
moest zijn met liberalisatie. Berghuis gaf hier voor het eerst blijk van een 
andere visie op de taak van de overheid: zolang er schaarste was, had de 
overheid in zijn ogen een 'verdelingstaak'. 

Berghuis kwam de CNV'ers nog verder tegemoet. Op zijn voorstel stemde 
het moderamen in met de instelling van een commissie die voorwerk moest 
verrichten voor het Program van Actie. Deze commissie zou zich met name 
moeten richten op de sociaal-economische paragrafen. In de commissie 
werden als vertegenwoordigers van de CNV'ers  Ruppert,  Van Eibergen en 
De Gaay Fortman opgenomen, terwijl namens het moderamen onder ande-
ren Berghuis, Bruins Slot en Schouten - die als oud-partijvoorzitter, soms 
tot ergernis van Berghuis, actief betrokken bleef bij het partijwerk - deel-
namen. Ondanks herhaald aandringen weigerde Van Riessen zitting te ne-
men in de commissie.89  

Tussen mei en augustus 1962 kwam de commissie vijf keer bijeen. Ver-
schillende nota's over het sociaal-economische beleid werden opgesteld en 
besproken.` Opnieuw bleek dat Berghuis zich in verregaande mate kon 
vinden in Rupperts visie. Ten aanzien van de subsidies voor de woning-
bouw constateerde Berghuis nogmaals dat weliswaar de vrijheid het cen-
trale doel van de antirevolutionaire politiek was, maar dat in tijden van 
schaarste die vrijheid niet te bereiken was door liberalisatie. Ook  Ruppert  
verbaasde zich over Berghuis' opstelling. Toen hij betoogde dat fiscale 
maatregelen een rechtvaardiger inkomensverdeling konden bewerkstelli- 

147 



gen en daarbij het vermoeden uitsprak dat Berghuis het daar niet mee eens 
was, verklaarde de partijvoorzitter opnieuw met  Ruppert  op één lijn te zit-
ten.91  

In augustus 1962 schreef Berghuis een concept-verkiezingsprogram, 
waarbij hij voor de paragrafen over bedrijfsorganisatie en sociale politiek 
de formuleringen van de programcommissie vrijwel letterlijk overnam.` 
Het was de gewoonte in de ARP om bij verkiezingen een geactualiseerde 
versie van het program van vier jaar eerder te presenteren, maar in B erg-
huis' tekst waren tal van nieuwe elementen opgenomen. De eerste zin was 
al veelzeggend: er was sprake van 'een tijd met rijke ontwikkelingsmoge-
lijkheden'. Naast traditionele formuleringen, als dat de partij in de eerste 
plaats zou streven naar een terugtredende overheid, werd ook gesteld dat 
de overheid 'een schild voor de zwakken' moest zijn. 

In het centraal comité werd wel kritiek geuit op de nieuwe formulerin-
gen, maar bleven deze toch grotendeels gehandhaafd.` De CNV-groep be-
haalde zo met het verkiezingsprogram een belangrijke overwinning.94  Met 
name het feit dat Berghuis gewonnen werd voor de sociaal-radicale bena-
dering zou voor de partij van grote invloed blijken te zijn. 

Dat Berghuis zich zo goed kon vinden in Rupperts visie had veel te maken 
met zijn teleurstelling over het kabinet-De Quay. Hij had veel verwacht 
van het nieuwe beleid. Voor het eerst sinds 1945 immers zou ernaar wor-
den gestreefd de rol van de overheid terug te dringen. Na enkele jaren kwam 
Berghuis echter tot de slotsom dat het streven om de rol van de overheid 
terug te dringen slechts de vermogenden in de kaart speelde. Dit was een 
schok voor de partijvoorzitter. Het beginsel waarvoor hij zich zo'n twintig 
jaar had ingezet, bleek in de praktijk niet te functioneren. Vanaf dat mo-
ment behoorde hij tot de zoekenden in de ARP.  

Ruppert  bood in 1961 een antwoord, dat in veel opzichten aansloot bij de 
verlangens van hen die behoefte hadden aan continuiteit met het verleden. 
Op basis van de christelijke inspiratie dichtte  Ruppert  de ARP nog steeds 
een wereidhervormende taak toe: volgens hem was het de plicht van de 
christen om onvrede te hebben met de wereld en die te vormen naar de 
christelijke beginselen van naastenliefde en sociale rechtvaardigheid. In 
dit antwoord vond Berghuis - en met hem de stroming die in zekere zin 
wilde vasthouden aan Kuyper - hèt nieuwe perspectief voor de protestantse 
politiek. Met Rupperts benadering kon de ARP beginselpolitiek blijven 
voeren en zich onderscheiden van andere partijen. In plaats van op Gods 
ordinantiën baseerde  Ruppert  zijn politiek op normen als liefde en recht-
vaardigheid. Omdat hij deze normen aan het christelijk geloof ontleende 
was het mogelijk te blijven spreken van christelijke politiek. Deze 'ideolo- 
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gie' had dezelfde universele pretenties als die van Kuyper: de wereld moest 
integraal omgevormd worden. 

In de literatuur wordt het veelal voorgesteld alsof het Berghuis is ge-
weest die, in samenwerking met Bruins Slot, de partij op sleeptouw heeft 
genomen en haar het latere 'evangelisch-radicale' karakter heeft bezorgd.95  
Berghuis heeft echter een minder initiërende rol gespeeld. Tot in 1961 hield 
hij vast aan de beperkte taak van de overheid. Pas tijdens het kabinet-De 
Quay, preciezer: in de loop van 1961, vond bij hem de omslag plaats. Het is 
dan ook veeleer zo, dat Berghuis werd gewonnen voor het ideaal van de 
sociale stroming om met behulp van de toegenomen welvaart de Neder-
landse maatschappij in te richten naar de christelijke normen van liefde en 
rechtvaardigheid. 

De zomer van 1961 is voor Berghuis cruciaal geweest. Dit breukpunt valt 
samen met zijn omslag inzake Nieuw-Guinea. In een interview heeft Berg-
huis gezegd, dat de ontwikkeling van zijn denken over de ARP door de 
Nieuw-Guineakwestie werd versneld: 'Als je in een bepaalde politieke, 
emotionele zaak een besliste beleidskeuze hebt gedaan, dan ben je ineens 
ook met andere dingen verder in je mogelijkheden.'96  

10. Een revolutionaire partij 
Na Berghuis' bekering stelde hij zich een nieuwe taak: de ARP moest ge-
wonnen worden voor de sociale politiek. Een belangrijk middel hierbij 
vormden de redevoeringen, die hij op de halfjaarlijkse partijconventen hield. 
Tot 1961 benadrukte Berghuis steeds de beperkte taak van de overheid als 
het punt waarop de ARP zich onderscheidde van andere partijen. Daarna 
veranderde de teneur. In april 1962 stelde hij dat het terugtrekken van de 
overheid niet ten koste mocht gaan van de minst draagkrachtigen en dat de 
overheid het 'schild der zwakken' moest zijn. Hij was van mening dat het 
'juist in een tijd van welvaart zaak (was) om de middelen, welke die wel-
vaart biedt, in belangrijke mate te gebruiken voor het opheffen van de "vloer" 
in de maatschappij' In oktober 1962 gebruikte hij het beeld van 'de bocht'. 
Hij was van mening dat de ARP sinds de tijd van Colijn verstard was ge-
raakt, maar 

dat wij thans bezig zijn de bocht te nemen naar de tijd waarin wij 
zeer reëel leven, en waarin wij met dezelfde geestelijke opdracht 
als die van het verleden ons naar de toekomst richten?' 

In maart 1963 introduceerde hij het begrip radicaal. Naar aanleiding van 
het hiervoor behandelde verkiezingsprogram stelde hij dat de ARP 'in aan-
sluiting op de oorsprongen van de antirevolutionaire richting ( ... ) in het 
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sociale radicaal' was.99  In oktober 1964 betoogde hij dat de antirevo-
lutionairen in het verleden de taak van de overheid 'te zeer als een nega-
tieve in plaats van een toch primair positieve' hadden gezien. 100  In februari 
1966 was hij daar nog explicieter over. Op de deputatenvergadering van 
dat jaar stelde hij: 

Meer inzicht en ervaring hebben ons doen inzien, dat de overheids-
taak vanuit het christelijk geloof een meer actief-positieve inhoud 
heeft dan wij weleens gedacht hebben.101  

Een logisch gevolg van het adopteren van de nieuwe sociale politiek was 
dat Berghuis zijn afkeer van de PvdA verloor en zelfs ging pleiten voor 
samenwerking met de sociaal-democraten. Gezien het verleden van de ARP 
was dat nogal wat. Berghuis moest zijn boodschap daarom voorzichtig bren-
gen. In maart 1963 merkte hij op 'dat wij ( ... ) met de socialisten ( ... ) een 
sterkere democratische verwantschap hebben, dan met de andere partijen, 
ik zou haast willen zeggen: dan met alle andere partijen' 1O2  Werd deze 
uitlating al met verbazing ontvangen, zijn opmerking in oktober 1964 dat 
de ARP 'van huis-uit ( ... ) sociaal-gezien  ( ... ) links' was, maakte een stroom 
van kritiek los.103  Tegelijkertijd noemde hij de VVD en de PvdA 'beide 
bonafide democratische partijen, die in beginsel elk voor zich als poten-
tiële regeringspartner voor ons aanvaardbaar zijn' 104 

Berghuis ontmoette veel kritiek, maar wist ook een deel van de partij te 
enthousiasmeren. Met name jonge intellectuelen, ook zij die in de jaren 
vijftig Zijlstra hadden bekritiseerd, werden door de nieuwe visie aangespro-
ken. Dit is minder opmerkelijk dan op het eerste gezicht lijkt. Zowel de 
ontevredenheid met Zijlstra als de steun voor de sociale politiek kan wor-
den verklaard uit de behoefte om trouw te blijven aan de traditie van begin-
selpolitiek. Zijlstra kwam aan die behoefte niet tegemoet, Berghuis wel. 

De jongeren die de nieuwe sociale politiek omarmden gingen deze ook 
zelf onder woorden brengen. Een voorbeeld hiervan vormt de brochure van 
J.H. Prins uit 1964, Politiek als geloofsbeleving. Prins, die voortkwam uit 
de groep Utrechtse studenten rond Puchinger, was in 1957 directeur van de 
Kuyperstichting geworden. In zijn brochure constateerde hij dat de tradi-
tionele visie op de politiek nog slechts weinigen bevredigde. De oorzaak 
daarvoor zocht hij in het inzicht dat het niet mogelijk was met zekerheid 
vast te stellen wat God in politiek opzicht van de christen verlangde: 

Wij zullen tot de erkenning moeten komen dat het voor ons onmo-
gelijk is in die zin christelijke politiek te bedrijven dat zij geheel 
overeen zou komen met wat Christus van ons waagt, of - indien 
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wij het zo mogen zeggen - met wat Christus Zelf gedaan zou heb-
ben indien Hij thans op aarde was. 

Hieruit vloeide voort dat de antithese als organisatorisch principe niet 
deugde. De antithese werkte naar zijn mening in ieder mens persoonlijk. 
Desondanks wilde Prins vasthouden aan christelijke politiek. Het grote 
verschil met voorheen was echter dat men niet meer diende te gehoorza-
men aan van God afkomstige wetten, maar de normen individueel moest 
beleven. De christen diende in zijn gehele leven gericht te zijn op God, ook 
in de politiek. Een christelijke partij was zijns inziens een partij waarin zij 
die zich wilden richten op God zich gezamenlijk met politiek bezighielden. 
Ondanks het individuele karakter ervan had de gerichtheid op God volgens 
Prins universele consequenties voor de politiek. Het was naar zijn mening 
de roeping van de gelovige het geloof in Christus in al het politiek hande-
len tot uitdrukking te brengen, 'daarmee elke constructie weersprekend 
volgens welke een deel der politieke activiteit autonoom wordt verklaard'. 
De norm waarvan in de politiek uitgegaan diende te worden was 'dat wij in 
al ons doen en laten ons hart voor Christus dienen te ontsluiten en Hem in 
liefde dienen te volgen'. Op die manier was het mogelijk vast te houden 
aaneen 'integraal antirevolutionaire politiek' 

Een andere voormalige rechtse dissident, W.C.D. Hoogendijk, die in 1968 
Prins zou opvolgen als directeur van de Kuyperstichting, ging in 1967 in 
een brochure met de veelzeggende titel De samenleving vernieuwen uit-
voerig in op de nieuwe benadering van de politiek. Hij ging daarbij uit van 
de overtuiging dat de samenleving zoals zij was niet een natuurgegeven 
was, maar een 'cultuurproduct'. Met andere woorden: de samenleving was 
door mensen vorm gegeven en kon ook door mensen veranderd worden. 
Hiermee werd de ARP in zekere zin van een antirevolutionaire partij een 
revolutionaire partij Aangezien er veel ellende in de wereld was, was de 
hervorming van de samenleving volgens Hoogendijk bittere noodzaak. Hij 
geloofde heilig in de maakbaarheid van de samenleving: 

Wij kunnen  óók,  in plaats van de huidige, een andere, een betere 
samenleving in het leven roepen. Het ligt binnen de macht van de 
mens om dat te bereiken. 

Daarvoor was het christendom als grondovertuiging volgens Hoogendijk 
superieur in vergelijking met bijvoorbeeld het socialisme of het liberalisme. 
Het evangelie noemde hij 'uniek en universeel', de evangelische gezind-
heid een macht die in staat was de omwenteling in de samenleving te vol-
trekken. 
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Vanwege de kracht van het evangelie was er behoefte aan christelijke 
politiek. Deze politiek was van huis uit onrustig, want: 

Zij vindt geen vrede in de huidige wereldverhoudingen die voor 
een groot deel van de mensheid verdrukking betekenen. In een 
waarlijk evangelische politiek zal mededogen doorstralen met de-
genen die verdrukt zijn, die geen stem hebben, met hen die be-
klemd zijn door de machten van deze wereld en door deze mach-
ten als door molenstenen vermalen dreigen te worden, met de ver-
schoppelingen der aarde, wie zij ook zijn. 

Vandaar dat Hoogendijk in aansluiting op Kuyper sprak van 'architectoni-
sche kritiek' op de samenleving: de samenleving moest tot in de wortel, tot 
in het fundament worden veranderd. 

Ten aanzien van de praktische politiek kwam Hoogendijk tot vier speer-
punten. In internationaal opzicht dienden de wereldvrede en de ontwikke-
lingshulp te worden bevorderd. In Nederland moest men streven naar een 
rechtvaardige verdeling van de welvaart en de totstandkoming van een 
welzijnsstaat. Deze praktische punten dienden volgens Hoogendijk nog meer 
accent te krijgen dan de beginselen, omdat christelijke politiek zich in eer-
ste instantie in de praktijk moest bewijzen. 

Hoogendijks visie beantwoordde naar zijn mening meer aan 'het directe 
verband tussen Evangelie en politiek dan voorheen'. Een christelijke partij 
kon bovendien vanwege haar wereidhervormende pretenties nooit een cen-
trumpartij worden, omdat zo'n partij teveel tegemoet zou komen aan de 
wensen van 'de establishment'. Aan het slot van zijn brochure toonde 
Hoogendijk zich optimistisch over het succes van de nieuwe politiek: 

de invloed van deze opvattingen is zo groot en zij breken zich 
baan met zulk een onstuimigheid, dat het mi. geen twijfel leidt 
welke benaderingswijze, niet eens op de heel lange duur, de alge-
meen gangbare zal worden.107  

Het succes van de sociale politiek, die later evangelisch-radicaal zou wor-
den genoemd, kan verklaard worden uit de behoefte om vast te houden aan 
een of andere vorm van beginselpolitiek. De nieuwe visie bood daartoe de 
mogelijkheid. 

Met name ten aanzien van de band tussen geloof en politiek zat er een 
spanning in de nieuwe benadering. Enerzijds werd afstand genomen van 
de opvatting dat het geloof tot een concrete ideologie leidde. Anderzijds 
gingen de aanhangers van de nieuwe politiek ervan uit dat het geloof op- 
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riep tot rechtvaardigheid en naastenliefde. Impliciet leefde onder hen de 
opvatting dat de christen die ernst maakte met zijn geloof naar een sociaal-
radicale politiek moest streven. Deze opvatting kon echter met expliciet 
gemaakt worden, omdat dat niet paste bij het 'beleven' van christelijke 
normen. 

11. De verontrusten 
Waar in de KVP na 1960 vrijwel niemand meer het voortbestaan van de 
traditionele, neothomistische partij verdedigde, bleef tot diep in de jaren 
zeventig een - weliswaar slinkende - groep antirevolutionairen het neo-
calvinistische geluid uiten. Eén van de vertolkers hiervan was Knibbe, de 
reeds genoemde aangetrouwde kleinzoon van Abraham Kuyper. In 1963 
schreef hij een in eigen beheer uitgegeven brochure onder de titel De laat-
ste kans voor de ARP. Hierin analyseerde hij de recente ontwikkelingen in 
de partij. Hij vermoedde bij de 'topleiding' van de partij een stelselmatig 
plan om de ARP te veranderen. Hij verweet hun grote fouten te hebben 
gemaakt. Als voorbeelden noemde hij het beleid ten aanzien van Nieuw-
Guinea, de huizencrisis en de mammoetwet. Het verkiezingsprogram van 
de ARP uit 1963 zag Knibbe als een ander symptoom van deze karakter-
verandering: 'Vlak voor de verkiezingen (...) werden de oude schema's 
overboord gezet en werd een nieuwe politiek aangekondigd.' Deze fouten 
waren zijns inziens het gevolg van het verwaarlozen van de antirevolutio-
naire beginselen. Volgens zijn analyse was het kernpunt dat de gerechtig-
heid ondergeschikt werd gemaakt aan de liefde. 

Dat Zijlstra lijsttrekker van de ARP was, noemde Knibbe 'een doorslaand 
bewijs van de principiële armoede van de ARP', aangezien Zijlstra slechts 
politiek wilde bedrijven op basis van de naastenliefde. Diens streven naar 
inkomensnivellering was in strijd met de soevereiniteit in eigen kring, die 
leerde dat de overheid zich met dergelijke zaken niet mocht inlaten. Het 
argument 'dat Gods gebod niet meer een objectieve waarheid is, die men 
kan weten', was voor Knibbe 'de menselijke willekeur ten top'. Er moest 
in zijn ogen een 'volledige terugkeer komen tot de Calvinistische, tot de 
Antirevolutionaire beginselen'. Hij hoopte met zijn brochure de achterban 
van de ARP wakker te schudden. Veel tijd daarvoor was er niet, zo besefte 
hij, want: 

Gaat het plan van de Topleiding door, is eenmaal de ARP met haar 
partijapparaat opgeslokt, dan zal het in deze ( ... ) tijd wel zeer moei-
lijk zijn een nieuwe, krachtige, goed Calvinistische politieke par-
tij op te richten.108  
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Knibbes brochure maakte weinig indruk in de ARP. Dat geldt ook voor de 
minder individueel optredende traditionele critici binnen de partij. Met name 
naar aanleiding van het beleid inzake Nieuw-Guinea organiseerde een groep 
ARP' ers zich als 'verontrusten'. In de top van de partij (het centraal co-
mité) hadden zij nauwelijks aanhang, slechts op de sympathie van het in 
1963 verkozen Tweede-Kamerlid M.W. Schakel en die van de Friese sena-
tor H. Aigra konden zij rekenen. In mei 1963 publiceerden zij de brochure 
Verontrust, waarin zij de ARP verweten dat haar verkiezingsprogram van 
1963 in het teken stond van 'relativering der antirevolutionaire beginselen 
naar tijd en omstandigheden' 109 

Omdat de verontrusten georganiseerd optraden, kon de partijleiding hen 
niet negeren. Een vertegenwoordiging van hen werd uitgenodigd voor een 
bespreking met het moderamen. Bij dat overleg bestreed Berghuis dat de 
ARP haar beginselen losliet door te wijzen op het kersverse beginsel-
program. Verder probeerde hij de verontrusten gerust te stellen door duide-
lijk te maken datze een waardevol element in de partij vormden. Door hen 
aan te spreken op hun partijtrouw, wist hij hen ervan te weerhouden nog 
langer in het openbaar op te treden. Ter compensatie werd hun de ruimte 
geboden om in Anti-Revolutionaire Staatkunde hun visie te uiten.'1° 

In het speciaal hiervoor uitgegeven discussienummer betoogde C.J. 
Verplanke, een vertegenwoordiger van de verontrusten, dat men de ont-
wikkelingen van de laatste jaren niet kon zien als een tijdelijke accentue-
ring van progressieve tendensen in de partij, maar  dater  een totale karakter-
verandering van de ARP werd doorgevoerd. De achtergrond hiervan was 
volgens hem de opvatting dat er slechts één beginsel was: de liefde. Vol-
gens Verplanke was een beginsel echter: 

een norm die God voor de schepping heeft gesteld. Die norm ligt 
vast, ook al kan de menselijke formulering van die norm gebrek-
kig zijn. Ook voor het politieke handelen geeft de Schrift normen: 
het rekenen met de eigengeaardheid der private samenlevingsver-
banden, het straffen van het kwaad uit het oogpunt van vergel-
ding, het tegengaan van echtscheiding enz. Deze normen, deze 
beginselen zijn onaantastbaar en zij behoren de inhoud te vormen 
van een beginselprogram.lu 

De terminologie van de aanhangers van de nieuwe sociale politiek was 
hem vreemd: 

Wanneer men ( ... ) hoort benadrukken 'de menselijke solidariteit' 
en er herhaaldelijk wordt gerept over zogenaamde centrale  the- 
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ma's (als van de naastenliefde) in plaats van over het beginsel van 
handhaving der aan de wet Gods gebonden publieke verbands-
gerechtigheid - het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring - 
dan rijst de vraag, of dezulken niet bezig zijn, de Anti-Revolutio-
naire Partij te transformeren van een op basis van een duidelijk en 
welomlijnd beginselprogram staande partij tot een vriendenkring 
van christen-politici, die  alien  het beste bedoelen, voorts in ernst 
proberen te maken wat er van te maken valt (het zogenaamde spe-
len op de haalbare kaart), maar zich overigens meer verbonden 
weten door een soort evangelisch besef dan door een duidelijk re-
formatorisch ideaal. 112 

Ook Schakel leverde een bijdrage. Ondanks kritiek op de manier waarop 
vroeger met de beginselen werd omgegaan ('het vuurwerk der eeuwige, 
afgeleide en toegepaste beginselen werd wat al te overvloedig ontstoken 
tegen de avondhemel gedurende onze gezette vergadertijden' 113), waar-
schuwde hij tegen vèrgaande beginselreductie. De ARP moest zich vol-
gens Schakel vastleggen op een aantal principiële uitgangspunten. 

Deze artikelen konden de ontwikkelingen echter niet keren. Zoals ge-
zegd werd al vanaf de tweede helft van de jaren vijftig in de top van de 
partij het traditionele Kuyperiaanse denken als achterhaald beschouwd. In 
de jaren zestig werd door de partijleiding de strijd van de verontrusten als 
een achterhoedegevecht gezien. 

12. De gematigde denkrichting 
Naast de verontrusten was er nog een tweede categorie partijleden die zich 
niet kon vinden in de sociale politiek van Berghuis. De vertolkers van deze 
denkwijze hadden ook afstand genomen van het traditionele karakter van 
de ARP maar voelden niets voor de in hun ogen eenzijdige politieke verta-
ling die de sociale vleugel van de christelijke normen propageerde. Naast 
politieke overwegingen - velen deelden de voorkeur voor samenwerking 
met de PvdA niet - speelden ook dieperliggende opvattingen, over de functie 
van de beginselen, een rol. Waar Berghuis vasthield aan een wereld-
hervormende taak voor de ARP, waren de vertegenwoordigers van deze 
denkrichting van mening dat de christelijke normen tot een gematigde po-
litiek moesten leiden. In dit opzicht waren deze denkers duidelijk verwant 
aan de christen-democraten in de KVP: zij hielden vast aan de christelijke 
inspiratie, terwijl zij een middenpositie in de Nederlandse politiek nastreef-
den. Naarmate de sociale stroming zich nadrukkelijker manifesteerde, kris-
talliseerde de gematigde denkwijze zich nader uit. 

In 1965 hield Van der Kooy, de VU-hoogleraar in de economie die in 
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1955 lid was geweest van de discussiegroep AR-beleid, een voordracht 
voor de jongerenorganisatie van de ARP waarin hij deze denkwijze ver-
woordde. Volgens Van der Kooy was de ARP een christelijke partij, omdat 
zij rekening hield met 'een bepaalde visie op mens en wereld, die met het 
christelijk geloof onverbrekelijk verbonden' was. Evenals Prins destilleerde 
hij uit die visie een aantal normen, waarbij het liefdegebod centraal stond. 
Als andere beginselen formuleerde hij gerechtigheid, gezag en vrijheid. In 
de concrete politiek moest men zich er volgens Van der Kooy altijd van 
bewust zijn, dat er spanning bestond tussen de verschillende beginselen. 
Daarom moest de christen in de politiek tegelijkertijd rekening houden met 
diverse uitgangspunten. Het indirecte verwijt dat hij hier maakte, betrof de 
nadruk die de sociale stroming legde op het beginsel van de sociale recht-
vaardigheid. 

In de politiek was volgens Van der Kooy de mate van overheidsingrijpen 
het centrale punt. Een christelijke partij moest zich echter ten aanzien daar-
van niet star opstellen. Soms eiste de situatie in zijn ogen meer overheids-
ingrijpen, dan weer minder. Extreme opvattingen hoorden zijns inziens in 
de ARP niet thuis. Een christelijke partij moest 'de eenzijdigheden van 
socialisme, kapitalisme en corporatisme gelijkelijk bestrijden' en moest 
'naar haar aard en wezen' altijd 'een centrumpositie' innemen. Van der 
Kooy pleitte verder voor een pragmatische benadering: 

De ARP streve naar een zoveel mogelijk afgeronde principiële vi-
sie, een zakelijke deskundigheid, en een eendrachtige samenwer-
king, ook al zou dit dan betekenen dat bepaalde groepen van uit-
gesproken rechtse of linkse signatuur zich van haar afwenden. 

Een dergelijke centrumpolitiek kon de ARP voeren in nauwe samenwer-
king met andere christelijke partijen, op voorwaarde dat die partijen zich 
ook bekeerden tot een centrumpolitiek: 

De ARP kan samenwerken met alle christelijke partijen die de te-
genstelling tussen rechts en links in eigen boezem op vruchtbare 
wijze weten te overwinnen. 

Een fusie van de christelijke partijen was echter volgens Van der Kooy pas 
mogelijk wanneer zij het erover eens waren hoe het verband tussen geloof 
en politiek moest worden gelegd."' 

Een andere vertolker van deze denkwijze was Zijlstra, die zich in 1963 
na elfjaar ministerschap uit de actieve politiek had teruggetrokken. In het-
zelfde nummer van Anti-Revolutionaire Staatkunde waarin de verontrus- 
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ten hun standpunt uiteenzetten, gaf Zijlstra zijn visie weer. Evenals de So-
ciale stroming stelde Zijlstra het liefdegebod centraal, zoals hij dat al jaren 
deed. De christelijke politiek moest zich volgens Zijlstra ten doel stellen de 
barrières weg te nemen die het leiden van een christelijk leven in de weg 
stonden. Dit hoefde volgens Zijlstra echter niet noodzakelijk te resulteren 
in een voorkeur voor vooruitstrevende politiek." 

Er waren in de jaren zestig dus drie denkrichtingen in de ARP: de veront-
ruste, de sociale en de gematigde. De stromingen liepen gedeeltelijk in el-
kaar over en velen maakten in de loop van de tijd de overstap van de ene 
denkrichting naar de andere.  116  Vooral de aanhangers van de sociale bena-
dering en de verontrusten stonden scherp tegenover elkaar. Naar aanlei-
ding van deze onenigheid werd in het najaarvan 1963 door de kiesvereniging 
Smilde het voorstel gedaan een commissie in te stellen die zich zou moeten 
buigen over het principiële karakter van de ARP. Het moderamen besloot 
daarop een 'bezinningscommissie' in het leven te roepen. 

13. Bezinning 
De bezinningscommissie kreeg de taak een nota op te stellen over het ka-
rakter van de antirevolutionaire partij. Deze nota zou besproken moeten 
worden in het moderamen en in het centraal comité en daarna openbaar 
gemaakt moeten worden. In de commissie, die uit veertien personen be-
stond en werd voorgezeten door Berghuis, namen vrijwel alle hoofdrolspe-
lers in het debat plaats. Onder hen bevonden zich Bruins Slot (die na zijn 
terugtreden uit de landelijke politiek actief was gebleven in de partij), De 
Gaay Fortman, Aantjes, Prins, Aigra, Zijlstra en Van Riessen. 

De openingszet in de commissie werd gedaan door Prins, de directeur 
van de Kuyperstichting. In een uitvoerige nota betoogde hij dat de partij in 
een impasse verkeerde doordat er twee stromingen waren: een traditionele 
die wilde vasthouden aan Kuyper en een moderne. Slechts door gezamen-
lijk te werken aan een nieuwe visie op de politiek kon in zijn ogen de partij 
uit de impasse komen"7  

Tijdens de eerste vergaderingen werden er voornamelijk vragen gesteld. 
Zo vroeg Zijlstra zich af in welk opzicht de ARP zich nog onderscheidde 
van andere partijen. Hij wilde graag vasthouden aan christelijke politiek en 
hoopte dat dat mogelijk was zonder het Kuyperiaanse denkpatroon. Een 
partij als de CHU, die hij omschreef als slechts een vereniging van chris-
ten-mensen, achtte hij te vaag. De ARP stond volgens hem voor de taak 
christelijke politiek vorm te geven op een andere manier dan Kuyper dat 
gedaan had." Hij vroeg zich af: 
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langs welke weg van denken en beschouwing oordeelde Schouten 
zo ten aanzien van Indonesië en is er daarna ten opzichte van 
Nieuw-Guinea anders gedacht. Hoe is het met de kenbaarheid van 
de beginselen; wie geeft een duidelijk licht ten aanzien van de 
scheppingsordinantiën. Hoe blijf je stellen, dat de partij iets meer 
is dan een partij van christen-mensen?"' 

Van Riessen stelde soortgelijke vragen. Het was naar zijn mening hoog tijd 
dat de partij uitsprak wat zij onder christelijke beginselpolitiek verstond: 
'wat blijft er ( ... ) als wezenlijk voor ons ( ... ) over?"20  

Gedurende de zittingen trachtte Berghuis de commissieleden te winnen 
voor de sociale politiek. Hij stelde ronduit dat de ARP zichzelf had over-
leefd: rond het 'klassiek-reformatorische' was in zijn ogen geen partij meer 
op te bouwen.  121  In een uitvoerige nota ontkende hij dat de partij in een 
impasse verkeerde en dat de beginselen waren losgelaten. Hij gaf wel toe 
dat er verschil van mening bestond, maar dat diende men in zijn ogen te 
accepteren als een normaal verschijnsel. Als antirevolutionairen hoorde men 
bij elkaar en gezamenlijk diende men te proberen vorm te geven aan chris-
telijke politiek. 122 

De nota viel slecht in de commissie. De vragen die Zijlstra en Van Riessen 
hadden gesteld, werden door Berghuis dan ook niet beantwoord. Men vond 
het stuk te pacificerend en vertrouwde er niet op dat de verontrusting in de 
partij erdoor zou worden weggenomen. Prins stelde het aldus: 

Er moet wat meer uit de verf komen over de weg naar onze chris-
telijke politiek, over het christelijke politieke denken in deze tijd. 
Het gaat over de principiële aanzet, over de vraag: wat is dat 
'plus'.'23  

Voor een volgende vergadering diende Bruins Slot een nota in. Voor hem 
stond de vraag centraal 'wat het liefdegebod in staatkundige zin van ons 
eist'. De maatschappij moest naar zijn mening naar de normen van liefde 
en gerechtigheid hervormd worden  .124  De Gaay Fortman viel hem bij, maar 
formuleerde niet minder vaag. Naar zijn mening diende de christen op te 
komen 'voor datgene waar narigheid in zit' 125 

De theoloog Ridderbos, die in 1955 het voorzitterschap van de partij had 
geweigerd, diende ook een tekst in, waarin een gematigd standpunt werd 
verwoord. Hetgeen Berghuis voor het Kuyperiaanse denkpatroon in de plaats 
stelde klonk hem 'te algemeen-christelijk' in de oren. Naar zijn mening 
kon de ARP slechts haar bestaansrecht bewaren door weer de beperkte taak 
van de overheid centraal te stellen. Ridderbos pleitte daarom voor een aan- 
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gepaste versie van het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring.  126  Op 
die manier zou de ARP inderdaad trouw blijven aan haar verleden, maar in 
de visie van B erghuis was juist een actief overheidsoptreden vereist. Daarom 
weigerde Berghuis de taak van de overheid aan de orde te stellen, met het 
argument dat de partij daarover in haar recente programma's - hij doelde 
op het beginselprogram uit 1961 en het verkiezingsprogram uit 1963 - al 
uitspraken had gedaan. Hij stelde voor zijn nota en die van Ridderbos te 
integreren tot één stuk, maar zelfs daarvoor was geen meerderheid te vin-
den. De commissie besloot uiteindelijk Ridderbos' nota als uitgangstekst te 
nemen. 127 

Vlak voor de naar later bleek laatste vergadering van de bezinnings-
commissie stuurden Zijlstra en Prins een brief aan de leden van de commis-
sie, waarin zij hun waardering uitspraken voor de nota van Ridderbos. Er 
bleven echter volgens hen nog wel vragen over, met name die naar de bete-
kenis van de ordinantiën Gods voor de politiek. Zij stelden voor een sub-
commissie in te stellen die hierover een advies zou moeten geven.'28  Van 
die subcommissie kwam niets terecht, doordat Berghuis, die moest conclu-
deren dat voor zijn visie geen meerderheid was te vinden, het commissie-
werk begon te traineren. Begin 1965 kondigde hij aan dat de commissie 
voorlopig niet meer bijeen zou komen, omdat van de zijde van de CHU een 
voorstel was gedaan om tot nauwere samenwerking te komen.'29  De werke-
lijke reden was echter het gebrek aan steun. 

Zo bleek dat de ARP in zekere zin vleugellam was geworden. Terwijl te-
gelijkertijd de KVP zich via de structuurcommissie uitsprak voor de vor-
ming van een christen-democratische partij, bleek de ARP niet in staat de 
rijen te sluiten. 

14. Richtingenstrijd 
De onenigheid over het principiële karakter van de ARP werd in de loop 
van de jaren zestig steeds nadrukkelijker gekoppeld aan een strijd over de 
politieke koers. Simplificerend gesteld streefden de aanhangers van de so-
ciale vleugel naar een centrum-linkse koers, de gematigden naar een 
centrumkoers en de verontrusten naar een centrum-rechtse koers. Ook deze 
strijd kon Berghuis niet naar zijn hand zetten. Door tactisch manoeuvreren 
wist hij wel vertegenwoordigers van de sociale stroming op sleutelposities 
in de partij te krijgen. Zo werd Smallenbroek in 1964 voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie. Mede hierdoor wist hij de ARP een sociaal-vooruit-
strevend imago te bezorgen. 

In februari 1965 deed zich onverwacht een kans voor om te breken met 
de liberaal-confessionele coalitie. Vanwege interne onenigheid over het 
omroepbeleid bood het kabinet onder leiding van de KVP'er V. Marijnen 
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zijn ontslag aan. Berghuis en Smallenbroek zetten zich tijdens de formatie 
in voor de totstandkoming van een coalitie met de PvdA, in de hoop het 
sociale imago van de ARP extra kracht bij te zetten. Omdat PvdA en ARP 
het publieke bestel wilden behouden (vanwege de banden met de VARA en 
de NCRV), terwijl de VVD voorstander was van commercialisering van de 
televisie, konden zij het traditionele gedeelte van de partij overtuigen van 
de noodzaak van een centrum-links kabinet. Tijdens de formatie, waarop in 
deel  II  nog zal worden teruggekomen, viel de CHU af, waardoor er een 
kabinet tot stand kwam dat bestond uit KVP, PvdA en ARP. Minister-presi-
dent werd de KVP'er Cals. Tot zijn spijt kon Berghuis Smallenbroek niet 
bewegen fractievoorzitter te blijven: hij gaf de voorkeur aan het minister-
schap van Binnenlandse Zaken. Hierdoor werd Roolvink, een vertegen-
woordiger van de gematigde denkwijze, voorzitter van de Tweede-Kamer-
fractie.130  

De sociale stroming heeft de partij nooit geheel in haar greep gekregen. 
Weliswaar gaf Berghuis in 1966 de partij als ondertitel 'Evangelische volks-
partij' meel", maar hij kon niet verhinderen dat Zijlstra na de val van het 
kabinet-Cals in oktober 1966 een tussenkabinet van KVP en ARP voorzat. 
Omdat Zijlstra een exponent van de middenstroming was, vreesde hij dat 
het sociale imago van de partij hierdoor schade zou oplopen. Evenmin kon 
hij verhinderen dat in 1967, na een informatie-Zijlstra, weer een liberaal-
confessioneel kabinet werd geformeerd, ofschoon hij zijn voorkeur voor 
samenwerking met de PvdA niet onder stoelen of banken had gestoken. 132 

Tot zijn vreugde werd niet Biesheuvel - die na de verkiezingen Roolvink 
was opgevolgd als fractievoorzitter - maar de KVP'er P.J.S. de Jong pre-
mier. Hij was namelijk opnieuw bang dat het imago van de partij schade 
zou oplopen wanneer een antirevolutionair het centrum-rechtse kabinet zou 
voorzitten. 

Toen Berghuis in 1968 zijn voorzitterschap neerlegde, liet hij een niet 
minder verdeelde ARP achter dan de partij die hij in 1956 had aangetrof-
fen. De strijd tussen de sociale stroming en de aanhangers van de gema-
tigde denkwijze zou nog jaren voortduren en het latere fusieproces tussen 
de christelijke partijen ernstig compliceren. 

15. Conclusie 
Tot 1955 bleef de ARP wat zij voor de oorlog geweest was: een neocal-
vinistische politieke partij. De al langer bestaande kritiek op Kuypers denk-
patroon nam in de tweede helft van de jaren vijftig sterk toe. Het geloof in 
van God afkomstige, voor de mens kenbare en naar de concrete politiek te 
vertalen ordinantiën werd door velen opgegeven. In het begin van de jaren 
zestig wilde met uitzondering van de verontrusten de gehele partij afstand 
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nemen van Kuyper. De partijleiding was echter niet in staat een helder al-
ternatief voor het neocalvinisme te bieden. In de jaren zestig kristalliseer-
den zich drie denkwijzen uit. Naast de verontrusten ontstond een krachtige 
sociale stroming en een gematigde denkwijze. In 1961 werd Berghuis voor 
de sociale benadering van de politiek gewonnen. Vanaf dat jaar streefde hij 
ernaar van de ARP een vooruitstrevende christelijke partij te maken. In 
1964 bleek in de bezinningscommissie dat Berghuis voor dit streven geen 
algemene steun kon krijgen. Vertegenwoordigers van de gematigde bena-
dering van de politiek als Zijlstra wensten vast te houden aan een eigen-
tijdse vertaling van de soevereiniteit in eigen kring en pleitten voor een 
beperkte rol van de overheid als het kernpunt van de christelijke politiek. 

Waar in de KVP in de loop van de jaren zestig een christen-democrati-
sche stroming kwam bovendrijven, bleven er in de ARP zowel ten aanzien 
van de grondslag van de partij als ten aanzien van haar koers diverse denk-
wijzen naast elkaar bestaan. Als een tot op het bot verdeelde partij ging de 
ARP dan ook de laatste fase van haar bestaan in. 
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