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"De Anti-revolutionaire Partij 1829-

1980", uitgeverij Verloren Hilversum, ISBN 90-

6550-664-0, f55,-j€ 25,-

D. TIl. Kuiper en G.J. Schutte (red.) "Het kabi

net-Kuyper 1901-1905 "Uaarboek voor de 

geschiedenis van van het Nederlands 

Protestantisme na 1900, jaargang 9), uitgeverij 

Meinema Zoetermeer, ISBN 90-211-3837-9, 

f43,8Sj€ 19,90. 

De verschijning van de bundel "De Antirevolu

tionaire Partij 1829-1980" vormt het resultaat 

van een door de Vereniging voor Christen-Hi

storici (VHC) opgezet project over de geschied

schrijving van de ARP. 

De VHC werd in 1989 door enkele jonge prote

stantse historici opgericht om de bezinning op 

dl' christelijke dimensie in het geschiedenison

derzock te bevorderen en vanuit deze visie een 

bijdrage te leveren aan de geschiedschrijving. 

Dl' realisering van dit project is mede mogelijk 

gemaakt omdat aan twee voorwaarden werd 

voldaan. 

In de eerste plaats heeft de Anti-revolutionaire 

Partij niet alleen een rijke geschiedenis. Men is 

bovendien van oudsher zorgvuldig omgegaan 

met archieven van de partijorganen en van 

diverse anti-revolutionaire politici. 

In dl' tweede plaats tonen jonge historici de 

laatste jaren een toenemende belangstelling 

0111 - op basis van dit archiefmateriaal - een 

ondcrded van de geschiedschrijving van de 

ARP ter hand te nemen. 

In deze rubriek in Christen-Democratische 

Verkenningen is de afgelopen tijd enkele malen 

aandacht gevraagd voor dissertaties waarin 

bepaalde facetten van het anti-revolutionaire 

verleden aan de orde kwamen. De auteurs van 
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deze werken treffen we - samen met anderen -

aan in "De Anti-revolutionaire Partij 1829-

1980". 

In deze bundel wordt de indeling van de hoofd

stukken bepaald door voor de historie van de 

ARP kenmerkende periodes. Daarnaast zijn in 

het boek bijdragen opgenomen over drie partij

en die uit onvrede over de politieke koers van 

de ARP zijn ontstaan. Dit betreft: 

• de ontwikkeling van de in 1894, onder lei

ding van jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman, 

ontstane groep van Vrij anti-revolutionairen 

naar de vorming van de Christelijk-Historische 

Unie in 1908 (Hans van Spanning); 

• de verhouding in het interbellum tussen de 

ARP en de in 1918 opgerichte Staatkundig 

Gereformeerde Partij (Wim Fieret); 

• het ontstaan van het Gereformeerd Politiek 

Verbond in 1948 (George Harinck). 

In deze recensie richt ik mij op de beschouwin

gen over de ARP. 

De emeritus VU-hoogleraar Arie van Deursen -

alle auteurs worden met de voornaam gepre

senteerd - opent de bundel met een lezens

waardig artikel over de ontwikkeling van de 

anti-revolutionaire richting naar een georgani

seerde partij tussen 1829 en 1871. Dit is de 

periode waarin Groen van Prinsterer in 

belangrijke mate zijn stempel op het anti-revo

lutionaire denken zette. Van Deursen schetst 

aan de hand van brieven en werken van Groen 

een helder en overzichtelijk beeld van de vaak 

moeilijke politieke weg die Groen is gegaan. 

Rienk ]anssens, oud-adjunct directeur van het 

wetenschappelijk instituut van de Christen 

Unie, neemt de twee volgende hoofdstukken in 

de bundel voor zijn rekening. Hij beschrijft de 
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anti-revolutionaire organisatievorming tussen 

1871 en 1879. Vervolgens behandelt hij de ver

dere uitbouw van de ARP na 1879 tot aan het 
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en 1973 helder en zonder overlappingen 

beschreven. Bovendien komen enkele aspecten 

die - door de gekozen opzet - in de disserta-

conflict tussen Kuyper en Lohman in 1894. ties van Bak en Van den Berg enigszins onder-

Onder de titel 'Uit het dal omhoog' behandelt belicht of onbesproken bleven thans wel aan de 

Roei Kuiper, directeur van het wetenschappe- orde. 

lijk instituut van de Christen Unie, de fase na Een belangrijk moment in de partijgeschiede-

de verkiezingen van 1894 tot aan de verkie- nis wordt gevormd door de discussie binnen de 

zingsnederlaag van het kabinet-Kuyper in ARP in de periode omstreeks 1946 tussen de 

1905. De problemen waarvoor de ARP zich verzetsmensen rond Trouw, die politieke ver-

gesteld zag in de nadagen van Kuyper tussen nieuwing en vorming van een Christelijke 

1905 en 1918 worden beschreven door George Volkspartij voorstonden, en hen die meer aan 

Harinck, wetenschappelijk medewerker aan het de oude lijn wensten vast te houden. In de per-

Historisch Documentatiecentrum voor het soon van Jan Schouten werden beide stromin-

Nederlands protestantisme aan de VU. gen min of meer verenigd. Hij was door zijn 

gevangenschap tijdens de bezetting een duide-
De ARP in het interbellum vormt het thema 

van de bijdrage van de oud-docent geschiedenis 

Jan Stoop. Hij concentreert zich op de positie

keuze van de ARP tijdens de diverse deputaten

vergaderingen. Kort na de presentatie van deze 

bundel promoveerde Stoop op een dissertatie 

over de lotgevallen van de ARP tussen 1918 en 

1940. Ik hoop op dit proefschrift in CDV nog 

nader terug te komen. 

Peter Bak, gaat in op de lotgevallen van de 

ARP 'ondergronds' tijdens de bezetting. De 

periode van 1945 tot 1963 - getypeerd als 

'overgangstijd van de ARP onder Schouten en 

Bruins Slot' - wordt beschreven door Hans

Martien ten Napel, docent aan de RU te 

Leiden. Vervolgens behandelt Jan Jaap van den 

Berg onder de titel 'De ARP als evangelische 

volkspartij', de ontwikkeling van de anti-revo

lutionaire partij van 1963 tot 1973. 

Ik plaats bij de laatste artikelen enkele korte 

kanttekeningen. Mede door het zorgvuldige 

werk van Bak als eindredacteur van deze bun

del hebben de auteurs de periode tussen 1940 

lijke exponent van het verzet maar tevens 

wenste hij in de vooroorlogse lijn door te gaan. 

Zijn onkreukbaarheid en rechtlijningheid 

maakten hem een typisch representant van de 

anti-revolutionaire traditie. Zijn principieel 

verzet tegen de Indonesië-politiek bracht de 

ARP echter in een politiek isolement. 

Verder vestig ik de aandacht op een interessan

te stelling van Ten Napel. Hij meent dat 

Bruins Slot door veel anti-revolutionairen als 

relatieve buitenstaander werd gezien, omdat 

hij - als voorzitter van de anti-revolutionaire 

Tweede Kamerfractie en hoofdredacteur van 

Trouw - belangrijke functies vervulde in de 

ARP zonder dat hij binnen de traditionele par

tijorganisatie was opgeklommen. Ditzelfde 

gold zijns inziens tot 1963 voor prof. dr. J. 
Zijlstra. 

In het laatste hoofdstuk van dit boek hebben 

drie auteurs (Bak, Harinck en Kuiper) de ont

wikkeling van de ARP naar het CDA in de 

periode tussen 1973 en 1980 beschreven. Tevens 
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treUen nj loals ze ulf zeggen - op voorzichti

ge wIjze - enkele slotconclusies. Ik kom op één 

\'(l11 dl'ze conclusies nog terug. 

"Het kablnet-Kuyper (1901-1905)" 

Gelijktijdig mt'l deu bundel werd het negende 

'jaarboek van de gl'schiedenis van het prote

stantisml' na 1900' gepresenteerd. Deze afleve

ring 1S gehet'! gewijd aan het kabinet-Kuyper 

dat WO Jaar geleden aantrad. De formatie van 

dit kabint'l was mogelijk omdat de rechterzijde 

bij dl' Twl'l'dl' Kamerverkiezingen van 1901 een 

ml'erderheid van .'iK van de 100 zetels behaal

de . . 'ia ht'l kabinl't-Mackay (1888-1891) was dit 

in dl' parll'mentaire geschiedenis het tweede 

kabinet mt'l anti-revolutionaire en rooms-ka

!/101il'kl' bewindslieden. Het kabinet-Kuyper is 

\'ooral bekl'nd geworden door de spoorwegsta

king van 1903 en de ontbinding van de Eerste 

Kaml'l' in l'.!04 om aanvaarding van de voorge

stclde /lerzit'ning van de Wet op het Hoger 

Ondl'l'lI'ijs mogelijk te maken. De verkiezingen 

\'(l11 l'.!OS stonden sterk in het teken 'voor of 

t(gen Kuvper'. De rechtse meerderheid ging 

I'l'rloren. Hoewel hij nog tot 1917 leiding gaf 

<lan dl' ARP was Kuypers rol in de landelijke 

politiek na 1905 uitgespeeld. 

.\aast l'en inleiding en een nabeschouwing van 

dl' l'indredacteuren - de VU-hoogleraren -

Kuiper l'n Schutte komen in dit jaarboek de 

volgl'ndl' onderwl'rpen aan de orde. 

Ril'nk janssl'ns beschrijft de verkiezingen van 

l'.!Ol. jan dl' Bruyn, directeur van het 

1I1stOrJsch Documentatiecentrum, geeft een uit

\'oerig overzicht van de formatie die leidde tot 

dl' vorming van het kabinet-Kuyper. Alis 

KoeUoek, hoogleraar staatsrecht aan de 

Katholieke Universiteit Brabant, schetst de 

B E K E K E N 

wijze waarop Kuyper als de eerste permanente 

voorzitter van de ministerraad leiding gaf aan 

het kabinet. De katholieke bewindslieden in dit 

kabinet - J.w. Berganius (Oorlog), mr. ].J.L. 

Harte van Tecklenburg en mr. j.A. Loeff 

Uustitie) - worden geportretteerd door de 

Nijmeegse historicus Gerhard Beekelaar. 

Hierna komen de belangrijkste gebeurtenissen 

op de volgende beleidsterreinen aan de orde. 

De koloniale politiek van het kabinet-Kuyper -

met A.W.F Idenburg, sinds 1902, als minister 

in een hoofdrol wordt beschreven door janny 

de jong. Zij is verbonden is aan het Instituut 

voor geschiedenis te Groningen. Als minister 

van Binnenlandse Zaken was Kuyper verant

woordelijk voor drie belangrijke beleidsterrei

nen: onderwijs, het sociaal beleid en benoemin

gen. Aan deze thema's worden afzonderlijke 

artikelen gewijd. Pieter Boekholt, bijzonder 

hoogleraar in de onderwijsgeschiedenis aan de 

RU te Utrecht, behandelt de onderwijspolitiek. 

Het sociaal beleid van het kabinet-Kuyper 

wordt beschreven door Loes van der Valk, 

docent maatschappijgeschiedenis aan de 

Erasmusuniversiteit. Ineke Secker, docent voor 

parlementaire geschiedenis aan de RU te 

Leiden, gaat in op het benoemingenbeleid, in 

het bijzonder de burgemeestersbenoemingen. 

Naast de zorg voor het omvangrijke departe

ment van Binnenlandse Zaken drukte Kuyper 

een sterk stempel op het buitenlands beleid. 

Dit aspect komt aan de orde in een beschou

wing van RoeI Kuiper. 

De bijdragen in het jaarboek geven een goed 

beeld van het beleid en de politieke positie van 

het kabinet-Kuyper. Wel is het jammer dat 

geen artikel is opgenomen waarin aandacht 

wordt besteed aan de tijdens het optreden van 
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het kabinet-Kuyper tussen de premier en de 

Kamer gevoerde discussies over de antithese. 

Graag wil ik melding maken van enkele con

clusies die in dit jaarboek worden getrokken. 

Ineke Secker wijst er op dat Kuyper als minis

ter van Binnenlandse Zaken een begin heeft 

gemaakt met de toepassing van het evenredig

heidsbeginsel bij de benoeming van burgemees

ters. Voor de destijds door de oppositie geuite 

verwijten dat hij daarbij de hand lichtte met 

de geschiktheidseisen heeft zij geen onderbou

wing gevonden. 

Loes van der Valk bevestigt de visie dat de 

spoorwegstaking geen wezenlijk vertragende 

rol heeft gespeeld bij de door Kuyper voorberei

de sociale verzekeringswetgeving. Zij meent 

dat het ambitieniveau van Kuyper op dit ter

rein duidelijk te hoog heeft gelegen. 

De beschouwing van George Harinck over de 

verkiezingsnederlaag van de ARP in 1905 is 

interessant omdat hij enige afstand neemt van 

de veelal gehoorde visie dat dit stemmenverlies 

vooral zou zijn te wijten aan het optreden van 

het uit de ARP getreden Tweede kamerlid A.P. 

Staalman en de kandidaatstelling van Fries 

christelijk-historischen in enkele districten. Een 

andere belangrijke oorzaak voor deze verkie

zingsnederlaag is naar zijn mening de succes

volle samenwerking tussen de liberalen en de 

sociaal-democraten in de tweede stemmings

ronde. Daarnaast wijst Harinck er onder meer 

op dat dr. H. Bavinck als voorzitter van de 

ARP een samenbindende figuur was, maar in 

wezen vreemd bleef staan tegenover het poli

tiek bedrijf. 

Persoonlijk was ik het meest getroffen door de 

heldere beschrijving die jan de Bruyn heeft 

gegeven van de kabinetsformatie. Hij brengt 
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hierin een opvallend nieuw feit. De 

Amsterdamse wethouder mr. Th. Heemskerk -

die tot ontsteltenis van Kuyper van 1908 tot 

1913 als premier zou optreden - heeft in 1901 

om persoonlijke redenen bedankt voor de por

tefeuille van Binnenlandse Zaken. Het was 

bekend dat zijn echtgenote hierbij een belang

rijke rol heeft gespeeld. De Bruyn geeft - voor 

het eerst - de motieven weer. Mevrouw 

Heemskerk - een temperamentvolle vrouw van 

Pools-Russische adel, aldus De Bruyn - had een 

grote aversie tegen Kuyper. Vanuit haar vakan

tieverblijf in Zwitserland liet zij haar echtge

noot telegrafisch weten: 'Kuyper ist ein 

Luegner, die besten Männer laszen ihm in stich 

und du willst dich dazu hergeben. Es wäre ein 

Wahnsinn, ich gehe unter diesen Umstände 

nicht in Den Haag'. 

De presentatie van het jaarboek en de bundel 

werd omlijst met een symposium. Eén van de 

sprekers was de voorzitter van het Kuyper

fonds, oud-minister mr.]. de Ruiter. Als erfge

naam van de anti-revolutionaire richting gaf 

hij in een boeiend en doorleefd betoog een 'boe

delbeschrijving' van de ARP. Daarbij vroeg hij 

zich onder meer af hoe de ontwikkeling van 

deze partij zou zijn geweest als Kuyper een 

wat aardiger, minder lastige man was geweest. 

Ongetwijfeld zou de ontwikkeling van de ARP 

dan anders zijn gelopen. Tevens echter zou de 

ARP vermoedelijk veel minder pregnante ken

merken hebben gehad. 

Na lezing van de bundel en het jaarboek ben 

ik versterkt in de overtuiging dat, als gevolg 

van de grote invloed van Kuyper voor de ARP, 

twee zaken door de jaren heen typerend waren. 

Te weten: een hechte strijdbare organisatie, 

gegroepeerd rond een politiek leider; en voorts, 
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op ideologisch terrein, een voortdurende inter- van anti-revolutionaire bewindslieden aan het 

ne bezinning op de relatie tussen het evangelie kabinet-Den Uyl, uit de politiek terug trok. 

en het politiek handelen. 

Md de hechte organisatie maakte ik zelf voor 

hd eerste kennis tijdens de gemeenteraadsver

kiezingen van 1962 in Hilversum. Men had 

hier een gecombineerde AR/CH-lijst. Een voor

aanstaand OW-lid vertelde mij dat tot zijn 

wrbazing de anti-revolutionairen in één week 

tijd zowel wrklaringen om bij volmacht te 

slemmen hadden opgehaald dat daarmee reeds 

een halve raadszetel verkregen was. Bij niet

anti-revolutionairen heeft deze hechte organi

satie enerzijds vaak wrevel gewekt wegens het 

Ilirrmee in hun ogen soms gepaard gaande 

gebrá aan individuele vrijheid. Anderzijds 

moest vaak met een zekere afgunst worden 

erkend dat de anti-revolutionairen politieke 

invloed wisten uit te oefenen die boven hun 

numerieke aanhang in het parlement uitsteeg. 

Tussen 1888 en 1972 traden zeven anti-revolu

tionaire politici op als premier. Daar waren 

gematigde, samenbindende personen bij 

(Mackay: Heemskerk, Zijlstra). Maar rond vier 

andrre eerste ministers uit de ARP gingen de 

politieke golven soms hoog. Kuyper en Colijn 

werden vereerd in de partij, maar door politie

ke tegenstanders zwaar bekritiseerd. Rond 

prof. mr. PS Gerbrandyen mr. B.W. Biesheuvel 

ontstonden intern moeilijke situaties. 

Gerbrandy groeide tijdens de bezetting in 

l.onden uit tot een krachtig premier. In 1939 

Het tweede kenmerk - de bezinning op de rela

tie tussen het evangelisch uitgangspunt en de 

praktische politiek - loopt als een rode draad 

door de historie van de anti-revolutionairen. 

De vraag in hoeverre politieke standpunten uit 

de Bijbel konden en mochten worden afgeleid 

heeft de anti-revolutionairen vrijwel continu 

bezig gehouden. Hier werd met veel inzet over 

gediscussieerd. Voor buitenstaanders was het 

wel eens vreemd dat een na lange discussies 

gewijzigd standpunt met dezelfde kracht en 

overtuiging kon worden uitgedragen als het 

verlaten standpunt voordien. 

De volbloed anti-revolutionair leefde in deze 

discussies. In dit kader is een uitspraak in het 

slothoofdstuk van de eerder genoemde bundel 

"De Anti-revolutionaire Partij 1829-1980" inte

ressant. 

Hier wordt betoogd dat de ontwikkelingen in 

de jaren 1973 tot 1975 elkaar zo snel opvolg

den dat er geen tijd meer was de discussies in 

de partij gezamenlijk af te ronden. De achter

grond van de aarzelende gang van de ARP op 

weg naar het CDA is met deze constatering 

mijns inziens het meest treffend verwoord. 

De verschijning van de twee hier besproken pu

blikaties vormt een verrijking van de geschied

schrijving over de rol van de anti-revolutionai

ren in de Nederlandse politiek. 

was hij echter tegen de wens van de partij lei- H. van Spanning 

ding minister van Justitie geworden. 

Hiesheuvels optreden als premier leidde in 1972 • Rienk Janssens promoveerde in 2001 op het 

lot een kabinetscrisis. Vervolgens ontstonden proefschrift "De opbouw van de Antirevolutio-

ernstige spanningen binnen de ARP nadat naire partij 1850-1888" (Hilversum 2001). Zie 

Hiesheuvel zich, in reactie op de de deelname voor de recensie: deze Christen Democratische 
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Verkenningen 

** Pieter Bak, "Een 'meneer' van een krant; 

Trouwen Bruins Slot 1943-1968" (Kampen 

1999); Jan-Jaap van den Berg, "Deining; koers 

en karakter van de ARP ter discussie 1956-

1970" (Kampen 1999). Zie voor de recensies 

respectievelijk: "Christen Democratische 

Verkenningen", oktober 2000, blz. 38-39; 

"Christen Democratische Verkenningen" janu

ari 2001,blz. 39-42. 
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