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Nadat	 het	 kabinet-Mackay	 in	 1891	 was	 geval-

len,	duurde	het	–	mede	als	gevolg	van	de	ver-

deeldheid	 in	 antirevolutionaire	 en	 katholieke	

kring	 –	 tien	 jaar	 alvorens	 er	 een	 nieuw	 Coali-

tiekabinet	 werd	 gevormd,	 het	 kabinet-Kuyper.	

Dit	na	een	verkiezing	waarbij	de	confessionele	

partijen	(rechts)	maar	liefst	58	van	de	in	totaal	

100	 zetels	 hadden	 behaald.	 Kuyper,	 die	 zijn	

aanvankelijke	 reserves	 jegens	 samenwerking	

met	de	katholieken	geleidelijk	had	laten	varen,	

beriep	zich	ter	verdediging	van	de	hernieuwde	

samenwerking	 in	 Coalitieverband	 op	 de	 ge-

dachte	van	de	‘Antithese’.	Bij	het	aangaan	van	

politieke	 bondgenootschappen	 diende	 volgens	

hem	bepalend	te	zijn	de	vraag	of	een	bepaalde	

groepering	 de	 soevereiniteit	 van	 God	 op	 het	

terrein	van	de	staatkunde	als	 leidend	beginsel	

wenste	 te	 erkennen.	 Aldus	 beschouwd,	 waren	

protestanten	en	katholieken,	hoewel	zij	organi-

satorisch	 gescheiden	 optrokken,	 politiek	 meer	

op	 elkaar	 aangewezen	 dan	 men	 op	 grond	 van	

de	 godsdienstige	 overtuigingen	 en	 historie	 in	

eerste	instantie	zou	verwachten.

Belangrijke	wetgevende	activiteit	heeft	het	ka-

binet-Kuyper,	dat	op	1	augustus	1901	aantrad,	

ontplooid	op	het	terrein	van	het	onderwijs.	Zo	

strekte	 zijn	 hoger-onderwijswet	 ertoe	 afgestu-

deerden	aan	de	door	Kuyper	in	1880	opgerichte	

Vrije	 Universiteit	 dezelfde	 rechten	 te	 verlenen	

als	wie	zijn	titel	had	behaald	aan	een	rijksuniver-

siteit.	Weliswaar	wees	de	Eerste	Kamer	dit	wets-

voorstel	in	eerste	instantie	af,	maar	toen	Kuyper	

haar	vervolgens	ontbond,	verloren	de	liberalen	

er	hun	meerderheid.	Nadat	het	kabinet	het	ver-

worpen	 wetsvoorstel	 opnieuw	 had	 ingediend,	

werd	het	wel	door	beide	Kamers	aanvaard.	

Van	 sociale	 wetgeving	 kwam	 daarentegen	 be-

duidend	minder	terecht,	mogelijk	mede	omdat	

tijdens	 de	 kabinetsformatie	 de	 afdeling	 Arbeid	

onder	Kuypers	ministerie	van	Binnenlandse	Za-

ken	was	komen	te	ressorteren,	waaronder	ook	

Onderwijs	reeds	viel.	Aannemelijk	is	voorts	dat	

de	spanning	tussen	Kuypers	organische	samen-

levingsvisie	 enerzijds	 en	 de	 maatschappelijke	

werkelijkheid	anderzijds	bemoeilijkend	heeft	ge-

werkt.	De	organische	maatschappijvisie	bracht	

een	terughoudende	opstelling	van	de	overheid	

met	zich	mee.	Het	maatschappelijk	middenveld	

was	evenwel	nog	niet	 tot	volle	bloei	gekomen	

en	stelde	zich	bovendien	deels	onwelwillend	op.

	

De	 wijze	 waarop	 het	 kabinet	 reageerde	 op	 de	

spoorwegstakingen	van	1903	heeft	evenmin	bij-

gedragen	 aan	 zijn	 sociale	 gezicht.	 Het	 kabinet	

diende	niet	zoals	gebruikelijk	bij	brief,	maar	in	

persoon	 namens	 de	 koningin	 wetsvoorstellen	

in	bij	de	Tweede	Kamer	die	onder	meer	staking	

door	ambtenaren	en	spoorwegpersoneel	moes-

ten	verbieden.	Na	een	mislukte,	nieuwe	spoor-

wegstaking	werden	deze	‘dwangwetten’	overi-

gens	in	hoog	tempo	aanvaard.

Als	 gevolg	 van	 een	 en	 ander	 vergrootte	 de	 te-

genstelling	 tussen	 confessionelen	 en	 socia-

listen.	 Ook	 meer	 in	 het	 algemeen	 groeide	 het	

kabinet	 uit	 tot	 een	 van	 de	 meest	 omstreden	

kabinetten	 in	 onze	 politieke	 geschiedenis.	 De	

verkiezingsstrijd	 van	 1905	 stond	 geheel	 in	 het	

teken	van	de	keuze	voor	of	tegen	Kuyper.	Door	

samenwerking	van	links	bij	de	herstemmingen,	

bleef	rechts	steken	op	48	zetels.	Op	3	juli	1905	

bood	het	kabinet-Kuyper	zijn	ontslag	aan.

Na	een	kort	intermezzo,	was	het	kabinet-Heems-

kerk	 (1908-1913)	 het	 derde	 en	 laatste	 Coalitie-

kabinet	 vóór	 het	 uitbreken	 van	 de	 Eerste	 We-

reldoorlog.	 Evenals	 eerder	 het	 kabinet-Kuyper,	

werd	dit	kabinet,	behalve	door	antirevolutionai-

ren	en	katholieken,	vanuit	de	Kamer	ook	loyaal	

gesteund	door	de	christelijk-historischen.

Hans-Martien ten Napel

‘Voor ons staat de zaak dan ook eenvoudig zoo: Sluit ge de Roomschen buiten de hedendaagsche Christenheid, dan is de Protestantsche geloovige 

Christenheid met handen en voeten gebonden, en voor altoos, aan de ongeloovige meerderheid overgeleverd, en wordt alle verzet tegen het Revo-

lutiebeginsel doelloos’, aldus Kuyper in zijn deputatenrede van 17 april 1901.
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