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Johan van Zuthem, 'Heelen en hal

ven'; orthodox-protestantse voor

mannen en het 'politiek' antipapis

me in de periode 1872-19-25, uitge

verij Verloren Hilversum, ISBN 90-

6550-648-9 

Het proces dat tussen 1967 en 1977 

leidde tot de vorming van het CDA 

ging gepaard met discussies over de 

betekenis van kerkelijke verschillen 

tussen de overlegpartners. 

Er speelden twee belangrijke vragen. 

In hoeverre speelden gereformeerde, 

hervormde en katholieke beginselen 

- bij respectievelijk de ARP, de CHU 

en de KVP - nog een rol als basis voor 

partijvorming? En: Waren de kerke

lijke verschillen geen belemmering 

om tot een gemeenschappelijke poli

tieke ideologie, en in samenhang 

hiermee een concreet politiek pro

gramma, te komen? De gedachtewis

selingen hierover waren primair een 

interne aangelegenheid van de drie 

fusiepartners. Politieke tegenstan

ders en een aantal media lieten ech

ter niet na bij actuele vragen de aan

dacht op deze problematiek te vesti

gen en te betogen dat in hun ogen de 

vorming van het CDA een illusie was. 

Dit werd nog versterkt toen de CHU 

in 1973 in tegenstelling tot de ARP 

en de KVP geen geestverwante 

bewindslieden in het kabinet-Den 

Uyl had. 

De grondslagdiscussie bereikte een 

hoogtepunt tijdens het eerste CDA

congres op 23 augustus 1975. 
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Inmiddels hadden een aantal veront

ruste leden uit ARP en CHU, een half 

jaar daarvoor, de Reformatorisch 

Politieke Federatie (RPF) opgericht. 

Deze partij is sinds 1981 in het par

lement vertegenwoordigd. Sinds de 

jongste verkiezingen vormt de RPF 

met het Gereformeerd Politiek 

Verbond (GPV) de ChristenUnie. De 

KVP kende in de periode dat het CDA 

werd gevormd eveneens een afsplit

sing. Een groep orthodoxe katholie

ken verenigde zich in de Rooms 

Katholieke Partij Nederland. Van 

1973 tot 1977 had deze partij in de 

persoon van Klaas Beuker een repre

sentant in de Tweede Kamer. 

In zijn studie 'Heelen en halven: 

ort h 0 dox-p rotes ta n ts e voo rma n n e n 

en het 'politiek' antipapisme in de 

periode 1872-1925' laat Johan van 

Zuthem zien dat de discussie over de 

politieke samenwerking tussen anti

revo I u tionai ren, eh ris te I ij k- h i s to ri

schen en katholieken een lange voor

geschiedenis heeft. Het samengaan 

van 'Rome en Dordt' riep zowel bin

nen de ARP als bij (vrijzinnig) prote

stantse liberalen vragen op vanaf het 

moment dat anti-revolutionairen en 

ro 0 m s-ka th 0 I ie ke n sa men we rki n g 

zochten, die in 1888 zou lelden tot 

het optreden van het eerste coalitie

kabinet onder leiding van mr. Ae 

baron Mackay. Ook nadien bleef de 

rechtse coalitie in discussie. 

De auteur onderzoekt in deze studie 

de opvattingen van orthodox-prote

stanten inzake het katholicisme, 
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katholieken in het algemeen en de 

politieke samenwerking met katho

lieken in het bijzonder. Als uitgangs

punt kiest hij de visie van de grond

legger van de protestantse beginsel

politiek, Groen van Prinsterer, op de 

samenwerking met katholieken, Hij 

wijst erop dat bij hem twee opvattin

gen zichtbaar zijn, Een antirevo

lutionaire visie die samenwerking 

met de katholieken van belang acht

te in de strijd tegen de goddeloos

heid. Daarnaast is in het werk van 
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lutionairen van Lohman twee partij

en samen van Hervormde signatuur, 

te weten de Christelijk-Historische 

Kiezersbond en de Fries Christelijk

Historischen. Zij vroegen binnen de 

CHU aandacht voor de betekenis van 

Nederland als protestantse (hervorm

de) natie. De CHU had in de beschre

ven periode bovendien te maken met 

kritische reacties van de uit de CH

Kiezersbond getreden fel antipapisti

sche ds. A.W. Bronsveld. Daarnaast 

nam de In 1921 opgerichte 

Groen een christelijk-historische Hervormde (Gereformeerde) Staats-

visie aanwezig waarin de herinne

ring aan het martelarenbloed de 

boventoon voerde en Rome als een 

anti-christelijk instituut bij uitstek 

werd beschouwd. 

Aan het begin van zijn onderzoek 

stelt de auteur de vraag of het zo was 

dat bij de ARP onder Kuypers leiding 

de tendens om politieke samenwer

king met de katholieken te zoeken 

heeft gedomineerd en bij de CHU de 

antipapistische visie. In de titel van 

zijn boek verwijst hij in dit verband 

naar een uitspraak van Kuyper in 

zijn strijd tegen de ethischen in de 

Hervormde Kerk. Kuyper typeerde 

zijn volgelingen als 'de helen' en de 

ethischen als 'de halven' 

Op het eerste gezicht lijkt de vooron

derstelling van Van Zuthem voor de 

hand te liggen. De ARP ontwikkelde 

zich onder Kuyper's leiding immers 

ideologisch tot een sterk door de 

Doleantie getekende partij. In de 

partij voortdurend stelling tegen 

uitingen van katholieke zijde, die zij 

zag als een bedreiging van het prote

stants karakter van ons land. 

Van Zuthem komt echter tot de con

clusie dat de houding van ARP en 

CHU tegenover de katholieken com

plexer is dan hij veronderstelde. 

Kuyper toonde zich in zijn eerste 

jaren als politicus namelijk zeer kri

tisch over de katholieken. Na 1880 

kwam er geleidelijk een omslag in 

zijn visie. Hij ijverde sindsdien sterk 

voor politieke samenwerking met de 

katholieken. Maar tegelijkertijd 

bleef hij kritisch naar deze bevol

kingsgroep en onderstreepte hij het 

belang dat de protestanten met 

behulp van hun eigen organisaties 

leiding gaven aan de samenwerking 

in de rechtse coalitie. Lohman, van 

zijn kant, heeft als voorzitter van de 

antirevolutionaire fractie - eerder 

dan Kuyper - in de praktijk samen-

CHU gingen met de Vrij Antirevo- werking met Schaepman gezocht. 
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Lohman bleef daarbij - ook nadat de gezantschap bij het Vaticaan te 

CHU was gevormd- het optreden van 

katholieke politici kritisch volgen. 

Wel verdedigde hij tegenover de ethi

sche en confessioneel-hervormden in 

de CHU steeds het belang van de 

samenwerking in de rechtse coalitie. 

Na 1918 verandert deze situatie 

enigszins. Na de invoering van de 

evenredige vertegenwoordiging wer

den de katholieken de grootste frac

tie. Zij leveren met jhI'. mI'. Ch.l.M. 

Ruys de Beerenbrouck voor het eerst 

schrappen. De aanvaarding van dit 

amendement leidde tot een langdu-

ri ge kabinetscrisis. In maart 1926 

trad onder leiding van de christe-

lijk-historische politicus jhr. mI'. D.J. 

de Geer een extraparlementair kabi

net op. In dit 'Intermezzokabinet' 

hadden naast bewindslieden uit ARP, 

CHU en de R.K. Staatspartij ministers 

van liberale huize zitting. Hier ein

digt de auteur zijn onderzoek. 

de premier. In de jaren twintig ont- Ik kom tot een beoordeling van deze 

stond er in orthodox-protestantse studie. Van Zuthem geeft een leven

kring een zekere angst voor katholie- dige beschrijving van de discussie 

ke machtsontplooiing. Een - later tussen protestanten en katholieken 

ingetrokken - voorstel om tot ophef- in de periode tussen 1872 en 1925. 

fing van het processieverbod te Het accent dat hij daarbij legt op 

komen leidde tot kritische reacties dagbladcommentaren leidt er echter 

van protestantse zijde. Op één punt toe dat bepaalde hoofdlijnen uit de 

was er tussen ARP en CHU echter een opvattingen van leidende protes-

belangrijk verschil. De CHU toonde 

zich uiterst kritisch toen het tijdens 

de Eerste Wereldoorlog als tijdelijk 

ingesteld gezantschap bij het 

Vaticaan na de oorlog een perma

nent karakter kreeg. De ARP was op 

dit punt veel gematigder. De visie 

van de CHU, dat met het permanent 

maken van dit gezantschap in feite 

de Paus als hoofd van de algemene 

christelijke kerk werd erkend, deelde 

de ARP niet. 

Eind 1925 kwam het tot een uitbars

ting. De CHU stemde met de opposi

tie voor een door de SGP ingediend 

tantse politici soms wat verborgen in 

het boek aanwezig zijn. Dit is bij 

voorbeeld het geval met een centraal 

thema in Lohmans verweer tegen de 

antipapistische stroming in de CHU. 

Hij beklemtoonde dat de katholieken 

om hun specifiek rooms-katholieke 

wensen staatkundig te realiseren een 

tweederde meerderheid nodig had

den om de grondwet te kunnen wijzi

gen. Dit was, aldus Lohman, voorals

nog niet te verwachten. 

Opvallend is dat het gevoel voor poli

tieke zuiverheid bij de auteur er 

enerzijds toe leidt dat hij een gede-

amendement-Kersten waarin werd tailleerde beschrijving van politieke 

voorgesteld de gelden voor het discussies geeft. Anderzijds toont hij 
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er geen enkel begrip voor dat de poli

tieke ontwikkelingen soms herzie

ning van een standpunt noodzakelijk 

makén en dat het praktisch politieke 

handwerk compromissen vereist. Wat 

het eerste punt betreft - de onont

koombaarheid van herziening van 

standpunten - valt het op dat Van 

Zuthem er veelvuldig op wijst dat 

Kuyper in zijn pleidooien voor poli

tieke samenwerking met de katholie

ken argumenten hanteerde die haaks 

stonden op eerdere door hem gedane 

uitspraken. 

Het tweede punt - gebrek aan begrip 

voor de noodzaak van compromissen 

- blijkt bij voorbeeld uit de reactie 

van Van Zuthem op Lohmans optre

den in de kabinetsformatie van 1918. 

In reactie op een terughoudend com

mentaar van Kuyper inzake het kabi

net-Ruys in De Standaard riep 

Lohman in De Nederlander op tot 

steun aan dit kabinet. De auteur 

noemt dit hypocriet. omdat Lohman 

tijdens de formatie sterke aarzelin

gen had getoond over een katholieke 

premier. Waneer we bedenken dat de 

in 1923 overleden Lohman, na 1918 
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afstand te nemen van de oppositie en 

tegen het amendement-Kersten te 

stemmen. Deze benadering is mij te 

klinisch. De auteur heeft weinig oog 

voor de gevoeligheden die met 

betrekking tot het Vaticaan in de 

achterban van de CHU leefden en 

door dr. G. Puchinger in zijn 

omvangrijke studie over de kabinets

formaties tijdens het interbellum 

uitvoerig zijn beschreven. Opvallend 

is in dit verband dat van Zuthem 

haast achteloos opmerkt dat hij in de 

context van zijn verhaal de katholie-

ken bewust buiten beschouwing laat. 

Tegen die achtergrond maakt hij er 

geen melding van dat - volgens de 

CHU - niet zijzelf, maar de rooms

katholieke fractieleider mgr. H. 

Nolens de val van het kabinet-Colijn 

had veroorzaakt door vóór de stem-

ming met een kabinetscrisis te drei-

gen. 

In zijn eindconclusie trekt de auteur 

een vergelijking tussen de situatie in 

1925 en het heden. Hij merkt in dit 

verband op: 

een uitstekende persoonlijke ver- "Vanaf de jaren zestig is de betekenis 

standhouding met Ruys ontwikkelde, van het geloof en daarmee de positie 

is deze typering mijns inziens onge- van de christelijke partijen in de 

nuanceerd. 

Een gebrek aan politiek inlevingsver

mogen komt met name tot uiting in 

de beschouwing van Van Zuthem 

over de Vaticaancrisis. Van Zuthem 

meent dat de CHU deze kabinetscri

sis had kunnen voorkomen door 

Nederlandse samenleving steeds ver

der afgekalfd. Wie Kuypers voorspel

lingen in herinnering roept, dat het 

o rth od ox-pro te s ta n ts e Ch ri s te nd 0 m 

het uiteindelijk van de Revolutie zal 

winnen, zal meewarig het hoofd 

schudden. En wie vervolgens de alom 
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aanwezige angst bij protestanten 

voor het mogelijke verdwijnen van 

de geestelijke vrijheden bij een 

'roomse' machtsovername nogmaals 

in ogenschouw neemt, zal zelfs glim

lachend dit boek terzijde leggen, De 

overwinning is namelijk uiteindelijk 

toch richting het revolutionaire 

ongeloof gegaan en tegenwoordig 

lijkt zelfs de term 'christelijke' natie 

voor velen nog slechts een histori

sche betekenis te hebben. Daar heeft 

zelfs een gemeenschappelijk opgaan 

van 'hele' en halve' orthodox-prote

stanten èn katholieken in één 

Christen-Democratisch Appèl - hoe 

zouden Groen, Kuyper en Lohman 

hierover hebben geoordeeld?'- geen 

verandering in kunnen brengen" 

Hier wreekt zich mijns inziens dat 

Van Zuthem zijn studie wat abrupt 

na de kabinetscrisis over het 

Vaticaan afbreekt. In zijn beoorde

ling van de huidige situatie is hij te 

veel geconcentreerd op verdwenen 

elementen van antipapisme en ver

meend rooms machtsstreven, zoals 

dit in de door hem beschreven perio

de tot uitdrukking kwam, Ondanks 

verschillen in politiek klimaat en 

soms ook in politieke stellingname is 

de christen-democratische samen

werking na 1925 echter gegroeid. En 

vaak gebeurde dit - zoals ik in mijn 

inleiding schetste - tegen de verdruk

king in. Het valt niet te ontkennen 

dat de christen-democratie in verge

lijking met bij voorbeeld 1960 nume-
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riek een minder dominerende positie 

in neemt. Ook heeft een acht jaar 

durend 'paars' bewind onder meer 

een Winkelsluitingswet en een 

euthanasiewetgeving gebracht, waar 

het CDA met 'klein rechts' volstrekt 

tegen was. Maar het gaat mij te ver 

om te zeggen dat in de Nederlandse 

samenleving het revolutionaire 

ongeloof een overwinning heeft 

behaald. Het kennelijk met de auteur 

door velen niet verwachte uiteenval

len van paars en het herstel van het 

CDA bij de laatste verkiezingen 

maken bovendien duidelijk dat 

'paars' geen structurele positie in 

het parlementair bestel heeft vero

verd. 

Niettemin meen ik dat, ondanks de 

af en toe wat zwakke argumentatie 

van de auteur en zijn gebrek aan 

politiek invoelingsvermogen op som

mige onderdelen, het boek als geheel 

waardering verdient. Die waardering 

betreft met name de zorgvuldige 

beschrijving van de discussie tussen 

protestanten en katholieken op poli

tiek terrein tussen 1872 en 1925. De 

vaak goed getroffen sfeer wordt ver

sterkt door de weergave in dit boek 

van een aantal politieke cartoons die 

in de beschreven periode zijn ver

schenen. 

Or. Hans van Spanning 
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