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Rlenk janssens, "De opbouw van de Anti- van anti-revolutionairen en katholieken gefor-

revolutionaire Partij 1850-1888", Uitgeverij meerd onder leiding van mr. Ae. Mackay. 

\'cr/oren Hilversum, ISBN 90-6550-633-0, f77,50. Daarbij richt hij zijn aandacht niet uitsluitend 

op de landelijke organisatie, maar ook op de 

/lIJ dl' verkiezingen van 1871 noemde Groen van 

I'nnsterer, ter onderscheiding van de 

Conservatievcn, slechts drie personen zuivere 

anti·revolutionaire kandidaten. Dit waren dr. 

A.Kuyper, mr. W. Keuchenius en M.D. van 

Otterloo. Vrij algemeen wordt dit jaar gezien 

als een keerpunt in de anti-revolutionaire par

tIJvorming. Deze opvJtting steunde op de gezag

hehhende, uit 1933 daterende, studie van G.M. 

den Harthogh "Groen en de verkiezingen van 

IHil" 

/lIJna zeventig jaar later toont R. janssens in 

eOI lczcnswaardig proefschrift "De opbouw van 

dl' Anti-revolutionaire Partij 1850-1888" aan dat 

del<' opvatting enige nuancering verdient. 

Dl' allteur, adjunct-directeur van het Weten-

5chuppdiJk Instituut van de Christen Unie, wijst 

in dit verhand op twee aspecten. In de eerste 

plaats had de feitelijke breuk met de 

Conservatievcn twee jaar eerder plaats. Enkele 

vooraanstaande anti-revolutionairen vormden 

ITI lil69 ITI Utrecht een comité om met het oog 

op in dat Jaar te houden verkiezingen de activi

teIten van de antirevoluionairen in kaart te 

hrengen. Ten tweede blijkt dat in 1871 nog vols

trekt gun sprake was van een eensgezind optre

den van de anti-revolutionairen in het hele 

land. In diverse districten werd het advies van 

Groen tot steun aan het genoemde drieman

schap nic! zonder meer door de AR-kiesvereni

gIngen gevolgd. 

/lier komen we op een interessant aspect van 

dIt hock. De auteur onderzoekt de organisatie

vormIng van de ARP in de periode van 1850 tot 

IHHil. In dat Jaar werd het eerste coalitiekabinet 

wisselwerking tussen de ontwikkeling op lande

lijk niveau en de gebeurtenissen bij de antirevo

lutionairen in vijf kiesdistricten. Te weten: 

Groningen, Gouda, Goes, Sneek en Amersfoort. 

Dit geeft zijn werk een bijzondere dimensie. In 

het proces van partijvorming toont de gang van 

zaken in elk district een eigen karakter afhan

kelijk van de kerkelijke structuur in het betrok

ken kiesgebied en de sociale herkomst van de 

leden van de ARP. Ik geef enkele voorbeelden. 

In Groningen werd de ARP opgericht door man

nen met goede maatschappelijke posities, 

afkomstig uit de lokale Reveilbeweging. Onder 

invloed van de christelijk gereformeerde predi

kant ds. A. Brummelkamp hielden de Groningse 

anti-revolutionairen bij de Tweede 

Kamerverkiezingen in 1883 vast aan een eigen 

kandidaat. Dit was tegen de wens van het 

Centraal Comité, omdat de betrokkene, jhr. O.Q 

van Swinderen, tegenstander was van het 

gebruik van de eed. 

Binnen het district Gouda bestond geruime tijd 

verschil van opvatting tussen de kiesverenigin

gen in Gouda en Alphen aid Rijn. In 1871 steun

de Gouda een zittend conservatief Kamerlid. 

Alphen gaf de voorkeur aan een anti-revolutio

naire kandidaat die niet tot het door Groen 

genoemde driemanschap behoorde. Door onenig

heid tussen beide kiesverenigingen ging in 1877 

de in 1874 veroverde Kamerzetel van Kuyper ver

loren. In 1887 werden de grenzen van het kies

district gewijzigd. Alphen ging naar een ander 

district over. Een jaar later wisten de anti-revo

lutionairen de zetel van Gouda te heroveren na 
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een zeer harde campagne tegen de liberalen. 

In Goes was de anti-revolutionaire kiesvereni

ging gevormd uit drie stromingen: een conser

vatieve stroming met anti-revolutionaire sym

pathieën; een confessioneel gereformeerde groep 

en tot 1871 een onder invloed van de opvattin

gen van ds. De Liefde staande evangelische rich

ting. In de praktijk ontwikkelde zich in Goes 

een brede coalitie van conservatieven, anti-revo

lutionairen en rooms katholieken tegen de libe

ralen. In 1878 werd de anti-revolutionaire kan

didaat afgewezen door De Standaard omdat 

deze, volgens dit door Kuyper geleide AR-blad, 

tot de conservatieven gerekend moest worden. 

Dit leidde tot oprichting van een nieuwe kies

vereniging in Goes die in 1879 met succes De 

Savornin Lohman kandidaat stelde. 

In het district Amersfoort bleven de anti-revolu

tionairen nog geruime tijd binnen de conserva

tieve kiesvereniging actief. Via informele acties 

- de schrijver spreekt van "ondergrondse" acties 

- trachtte men kandidaten van anti-revolutio-

naire signatuur voor te dragen. In 1871 kwam 

men met een kandidaat die niet tot het door 

Groen genoemde driemanschap behoorde. De 

anti-revolutionaire kiezers kwamen in dit dis

trict eerst tot zelfstandig optreden via het Anti

Schoolwetverbond. Dit verbond stond onder de 

energieke leiding van de onderwijzer P.e. 

Mondriaan, de vader van de later beroemde 

schilder Piet Mondriaan. In 1878 kwam door 

een wijziging van de Kieswet het zwaartepunt 

van het kiesdistrict meer op de westelijke 

Veluwe te liggen. Onder voorzitterschap van de 

Veenendaalse landbouwer P. Roodhuyzen ont

wikkelde het disctrict Amersfoort zich vervol

gens tot een van de best georganiseerde anti

revolutionaire districten. Roodhuyzen onder-
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hield een intensief contact met de landelijke 

partijleiding. 

N 

Ook het district Sneek beschikte, mede door de 

strijd voor het bijzonder onderwijs, over een 

uitstekende organisatie. Hier bleek het vooral 

van belang om een goede Friese kandidaat naar 

voren te brengen in de strijd tegen de liberale 

hegemonie. Dit lukte in 1888. Op dat moment 

gingen - zoals we nog zullen zien - in dit dis

trict kerkelijke geschillen steeds meer een rol 

spelen. 

De beschreven gebeurtenissen in de districten 

vormen, zoals gezegd, een reactie op de toene

mende landelijke organisatie van de ARP. Dit 

thema loopt als een rode draad door dit boek. 

Hoofdpersoon hierbij is dr. Abraham Kuyper. 

Onder zijn bezielende leiding organiseerden de 

anti-revolutionairen zich in 1879 als eerste po

litieke beweging in ons land rond een beginsel

programma en in een landelijk partijverband. 

De voorwaarde aan kandidaat-Kamerleden dat 

zij zich moesten conformeren aan het beginsel

programma en zich dienden aan te sluiten bij 

de anti-revolutionaire Kamerclub vormde een 

vernieuwing in de politieke cultuur. Toepassing 

van het anti-revolutionair beginsel werd expli

ciet gebonden aan de partijorganisatie. 

De nadruk op de eenheid in beginselen gaf, zo 

betoogt de auteur, een belangrijke impuls aan 

de democratisering van de politiek. 

Hij wijst er voorts op dat met de uitbouw van 

het partijapparaat een nieuw type partijman 

optrad. De leiding van de bestudeerde kiesver

enigingen berustte aanvankelijk doorgaans bij 

welgestelde hervormden afkomstig uit de kring 

van het Reveil. Zij behoorden tot de aristocratie 

of de toplaag van de middenklasse. De veel 

gehoorde bewering dat de ARP geboren zou zijn 
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UIt t'en beweging van 'kleine luyden' moet vol

gens de auteur als onjuist worden beschouwd. 

.'ia 1X70 gingen de nationale voormannen ech

ter steeds meer hun stempel op de kandidaat

stelling drukken. Deze centralisatie ging 

gepaard met een maatschappelijke differentia-
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en Lohman, als voorzitter van de anti-revolutio

naire Tweede Kamerfractie lag soms moeilijk. 

Op kerkelijk terrein leidde kritiek op Kuyper tot 

het optreden van de groep Marnix en de zogehe

ten Buytendijkianen. 

De in 1881 opgerichte Kiezersbond Marnix 

tIe. De regionale activiteiten van de hervormde bestond uit christelijk gereformeerden die van 

anstocratie werden geleidelijk overgenomen oordeel waren dat de ARP onder Kuypers lei-

door een nieuw type aan de landelijke organisa- ding geen ernst maakte met het programma-

tie verbonden partijmannen. punt waarin volledige financiële scheiding van 

kerk en staat werd gevraagd. 

Kuvper ging te werk volgens een weloverwogen 

strategie. In 1879 - kort na de aanbieding van 

de petitie aan koning Willem III tegen de libe

rak Onderwijswet - sprak hij tegenover 

l.ohman de verwachting uit dat de anti-revolu

ti(Hwircn binnen 10 jaar tot regeringsverant

woordeliJkheid zouden worden geroepen. In 

lXXX was dit met de vorming van het kabinet

Mackay inderdaad het geval. 

De tomeloze energie en de slagvaardigheid 

waarmee Kuyper de organisatie van de ARP tot 

stand had gebracht, toonde inmiddels echter 

ook schaduwkanten. Kuyper streefde naar een 

dUIdelijke afbakening tegenover hen die zich 

niet volledig in het programma en de organisa

tiestructuur konden vinden. Dit leidde tot 

tegenstellingen op sociaal politiek terrein tus

sen de 'droite' en de 'gauche'. In vraagstukken 

inzake de relatie tussen kerk en overheid ging 

het verschil in visie tussen confessioneel gerefor

meerden en ethisch hervormden steeds meer een 

rol spelen. 

Reserves tegen de toenemende organisatie en de 

hIermee gepaard gaande wens van Kuyper om 

invloed uit te oefenen op het beleid van de anti

revolutionaire parlementariërs kwamen tot 

uiting binnen de Tweede Kamerfractie. Met 

name de relatie tussen partijvoorzitter Kuyper 

De tot de ethisch-irenische richting behorende 

hervormde predikant ds. S.H. Buytendijk bekri

tiseerde de wijze waarop Kuyper naar zijn 

mening staatkundige en kerkelijke belangen 

door elkaar haalde. Samen met ds. A.W 

Bronsveld richtte hij begin 1888 de Nationale 

Partij op. Deze partij meende dat de ARP te 

weinig oog had voor het protestants karakter 

van de Nederlandse natie en de hervormde 

volkskerk benadeelde. 

Zowel de Kiezersbond Marnix als de Nationale 

Partij kregen slechts weinig steun van de kie

zers. 

De auteur constateert dan ook terecht dat in de 

beschreven periode - tot 1888 - de Doleantie 

van 1886 voor de ARP geen directe betekenis 

had. 

Hij wijst er op dat het district Sneek in dit 

opzicht een uitzondering vormde. Hier was de 

invloed van de Buytendijkianen sterk. De ARP

leiding had de indruk dat door hun afzijdig

heid bij de verkiezingen het zo lang duurde 

voordat de in Sneek zeer goed georganiseerde 

ARP er in slaagde in dit district een Kamerzetel 

te veroveren. 

Juist op het moment dat dit lukte, in 1888, werd 

een scherpe breuk zichtbaar. De confessioneel 

Hervormden, met als geestelijk leidsman de 
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sinds 1887 in het Friese Nijland werkzame dr. 

Ph.]. Hoedemaker, kwamen in toenemende 

mate tegen Kuypers politiek in verzet. 

Tot zover mijn beschrijving van de dissertatie 

van Rienk ]anssens. De algemene indruk die dit 

boek na lezing achterlaat, is zeer positief. De 

auteur heeft met grote ijver zijn bronnen onder

zocht en een boeiende studie geleverd. 

De grote waarde ligt vooral in het doorlichten 

van de vijf bestudeerde kiesdistricten die elk 

hun eigen karakter tonen. 

Een enkele maal laat de auteur een tijdens het 

lezen opkomende vraag onbeantwoord. Zo 

wordt niet goed duidelijk hoe Groen van 

Prinsterer in zijn laatste levensjaren tegen de 

ontwikkelingen in de ARP en in het bijzonder 

de activiteiten van Kuyper aankeek. Slechts inci

denteel wordt hier iets over opgemerkt. 

Opvallend is voorts dat de schrijver aantekent, 

dat Kuyper in 1874 meende dat het initiatief 

voor de opbouw van de organisatie vanuit de 

basis van de partij moest komen. Toen dit niet 

lukte, nam hijzelf het initiatief door middel van 

een 'navoorstel' aan het Centraal Comité waar

in door hem gewenste wijzigingen in de organi

satiestructuur werden gedaan. De auteur laat 

in het midden of het accentueren van de rol van 

de partijleden aan de basis een tactische bewe

ging van Kuyper was. Ik vermoed van wel. 

Anders zou het krachtig ingrijpen van Kuyper 

immers neerkomen op een wezenlijke wijziging 

in zijn opstelling in het proces van partijvor

ming. Het doelbewust sturen van dit proces lag 

echter existentieel in zijn aard. 

Een van de meest boeiende aspecten van deze 

studie is dat de problematiek die de opbouw 

van de organisatie en de toenemende politieke 

profilering binnen de anti-revolutionaire partij 
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opriepen duidelijk zichtbaar wordt. 

Het onderzoek van ]anssens wordt afgesloten in 

1888. Het aantreden van het eerste coalitiekabi

net-Mackay is opzichzelf een begrijpelijk marke

ringspunt. De toenemende bezwaren tegen de 

organisatie en de hiermee gepaard gaande poli

tieke koers van de ARP zouden echter enkele 

jaren later, zowel binnen als buiten de partij, 

tot scherpe reacties leiden. 

De Nationale Partij was, zoals we zagen, weinig 

succesvol. Maar Bronsveld bleef politiek actief. 

In 1896 behoorde hij met De Visser en anderen 

tot de oprichters van de Christelijk-Historische 

Kiezersbond. De gesignaleerde problemen in 

Friesland leidden in 1898 tot vorming van de 

Bond van Fries Christelijk-Histo-rischen. 

De latent aanwezige spanningen tussen Kuyper 

en Lohman kwamen in 1894 tot een uitbarsting 

in een conflict over de Kieswet-Tak dat zou lei

den tot het uittreden van Lohman. Samen met 

een groep gelijkgezinden vormde hij de Vrij 

Anti-revolutionairen. 

Uit dit boek wordt duidelijk dat de wortels voor 

het conflict tussen Kuyper en Lohman van oude

re datum zijn. Kuyper typeerde in 1894 Lohman 

c.s. als conservatieven en 'heren met dubbele 

namen'. Deze studie geeft een helder inzicht in 

de achterliggende ideologie die Kuyper tot deze 

strategie bracht. Tevens echter wordt de bitter

heid van Lohman c.s. tegen deze typering 

begrijpelijk. 

In het licht van onze kennis van de hierboven 

geschetste ontwikkelingen tussen 1888 en 1898 

krijgt de studie van ]anssens soms het karakter 

van een spannende thriller. 

Tenslotte wil ik nog een opmerking maken over 

de behandelde kiesdistricten. Twee districten 
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geven na 1888 een interessante ontwikkeling te 

zien. Dit betreft Goes en Sneek. 

Goes is vanaf 1879 tot de de invoering van de 

evenredige vertegenwoordiging in 1917 het dis

trict geweest dat De Savornin Lohman naar de 

Tweede Kamer heeft afgevaardigd. In het sterk 

door Friese kandidiaten gedomineerde district 

Sneek werden twee latere - niet Friese - anti

revolutionaire premiers gekozen. In 1894 mr. 

Th. Heemskerk, die premier was van 1908 tot 

1913. In 1909 won dr. H. Colijn in Sneek de ver

kiezingen. Hij was minister-president van 1925 

tot 1926 en van 1933 tot 1939. 

Wellicht biedt het interessante boek van 

janssens inspiratie aan anderen voor een nade

re studie over de ontwikkeling van de ARP in 

deu twee districten van 1888 tot 1917. 

H. van Spanning 
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