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1.1 De antirevolutionairen
Politieke partijen in hun moderne vorm dateren in ons land uit
het laatste kwart van de negentiende eeuw. De Anti-Revolutionaire Partij (ARP), voor het eerst onder A. Kuypers leiding op
3 april 1879 te Utrecht bijeen, was de eerste.' Geruime tijd vóór
1879 bestond er echter reeds een actieve antirevolutionaire of
christelijk-historische richting in de Nederlandse politiek. Van
deze richting is G. Groen van Prinsterer de grondlegger en, tot
zijn overlijden in 1876, de voornaamste vertegenwoordiger geweest.2
Groen van Prinsterer, die onder sterke invloed stond van het Réveil,3 verwierf nationale bekendheid met zijn boek Ongeloof en
revolutie (1847), een bundeling van in de winter van 1845 op 1846
bij hem thuis voor een aantal vrienden gehouden voordrachten.
Zij die zich aangesproken voelden door dit boek en door andere geschriften van zijn hand gingen zich weldra 'antirevolutionair' of 'christelijk-historisch' noemen.4 Met de term 'antirevolutionair' bedoelden Groen van Prinsterer en de zijnen aan te
geven, dat zij de grondgedachten van de Franse revolutie kernachtig samengevat in de leuze 'ni Dieu, ni maître' afwezen.
'Christelijk-historisch' noemden zij zich, omdat zij het uitgangspunt voor hun politieke handelen wensten te zoeken in de goddelijke Openbaring en in de geschiedenis.
Van 1849 tot 1866 is Groen van Prinsterer, met enkele onderbrekingen, lid geweest van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Hij kwam daar in het bijzonder op voor de vrijheid van
onderwijs. Aanvankelijk was Groen van Prinsterer voorstander
van een christelijke openbare school.5 Toen zijn politieke geestverwant, de ethisch-irenische6 minister van Justitie J.J.L. van der
Brugghen,7 in 1857 een schoolwet tot stand bracht die in de ogen
van Groen van Prinsterer een ontkerstening van het openbaar
onderwijs impliceerde hoogstens zouden nog 'christelijke en
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maatschappelijke deugden' worden onderwezen
koos deze
laatste echter voor de christelijke bijzondere school. Deze school
diende door de ouders van de kinderen zelf of door particuliere
instellingen ingericht en, naar spoedig ook werd verlangd, door
de overheid op gelijke voet met het openbaar onderwijs gefinancierd te worden.
De ommezwaai van Groen van Prinsterer inzake het onderwijs
ging veel conservatieven, met wie hij in de Kamer tot dan toe
had samengewerkt, te ver. Ook Groen van Prinsterers verzet tegen de koloniale politiek van de conservatieven en zijn opkomen voor de rechten van het parlement droegen ertoe bij, dat
de jaren zestig van de vorige eeuw een geleidelijke verwijdering
te zien gaven tussen Groen van Prinsterer en de conservatieven,
In toenemende mate ging Groen van Prinsterer de kracht van
zijn richting zoeken in het isolement,8 tot hij bij de verkiezingen
van 1871, behalve van de conservatieven, ook afstand nam van
de zich 'antirevolutionair' noemende Tweede-Kamerleden,
Slechts drie kandidaten beval hij publiekelijk aan, onder wie zich
Kuyper bevond.9 Geen van hen werd verkozen.
In de jaren die volgden zou de antirevolutionaire richting echter snel aan kracht winnen hoofdzakelijk door de inspanningen van Kuyper, die wel is aangeduid als de 'Klokkenist der kleine luyden'.10 Een belangrijke rol daarin speelde de oprichting,
in 1872, van het Anti-Schoolwet Verbond. Eveneens in 1872
stichtte Kuyper een 'eigen' antirevolutionair dagblad, De Standaard. Twee jaar later werd hij, met steun van katholieken, in
de Tweede Kamer gekozen.
In 1878 nam Kuyper, samen met anderen onder wie zijn politieke geestverwant jhr. A.F. de Savornin Lohman" het initiatief tot een volkspetitionnement. Dit volkspetitionnement was
gericht tegen een door de liberale minister van Binnenlandse Zaken J. Kappeyne van de Coppello ingediende, voor het bijzonder onderwijs nadelige schoolwet. Ondanks het voor die tijd grote aantal bijeengebrachte handtekeningen ,12 werd de gewraakte
schoolwet niet ingetrokken of gewijzigd. Uit de actie en de organisaties die het volkspetitionnement hadden gedragen ontstond echter binnen het jaar de ARP. Voorzitter van het centraal comité van antirevolutionaire kiesverenigingen werd Kuyper, die de partij tevens van een eigen program had voorzien.13
De antirevolutionaire Kamerclub kwam onder voorzitterschap
te staan van De Savornin Lohman.
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De ARP stond niet op zichzelf. Zij was, althans na de Doleantie van 1886 en de scheuring binnen antirevolutionaire gelederen van 1894, de partij van het 'gereformeerde'14 deel van de protestants-christelijke zuil. Aan het behoren tot de 'gereformeerde' wereld heeft de ARP door de jaren heen in belangrijke mate haar duidelijke eigen identiteit en haar karakteristieke eigen
sfeer ontleend.15

1.2 De katholieken
Ongeveer in dezelfde periode als waarin zich de verwijdering
voltrok tussen Groen van Prinsterer en de conservatieven de
jaren zestig van de negentiende eeuw groeiden ook katholieken en liberalen uit elkaar.
De Nederlandse katholieken zijn lange tijd veroordeeld geweest
tot een tweederangs burgerschap. 16 In de Republiek was de
heersende godsdienst de hervormde. Katholieken mochten geen
openbare ambten bekleden, mochten aan de Nederlandse universiteiten niet studeren en werden ook overigens in menig opzicht achtergesteld. De staatsrechtelijke gelijkstelling van de katholieken had plaats toen de Nationale Vergadering der Bataafse
Republiek op 5 augustus 1796 uitsprak, dat in Nederland geen
bevoorrechte of heersende godsdienst meer kon of zou worden
geaccepteerd. Bij de grotendeels door de liberale voorman J.R.
Thorbecke voorbereide grondwetsherziening van 1848, profiteerden zij van de totstandkoming van verscheidene nieuwe
grondrechten, waaronder politiek belangrijke rechten als die van
vereniging en vergadering.
De positie van de katholieken bleef vooralsnog zwak. Dit bleek
in 1853, toen de paus mede als uitvloeisel van de grondwetswijziging van 1848 de eeuwen ervoor afgeschafte bisschoppelijke
hiërarchie herstelde. Grote groepen protestanten richtten zich
in april van dat jaar in een petitionnement tot koning Willem III.
Hoewel het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie door het
petitionnement niet ongedaan werd gemaakt, betekende de
Aprilbeweging' van 1853 een nieuw dieptepunt in de verhouding tussen katholieken en protestanten. Op politiek terrein
bleef een belangrijke groep katholieken mede om deze reden
ook na 1848 nog geruime tijd samenwerken met de liberalen
(men noemde hen daarom wel 'Papo-Thorbeckianen').
-
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Dat katholieken en liberalen in de jaren zestig van de vorige
eeuw niettemin uit elkaar groeiden, was eerst en bovenal het gevolg van de door paus Pius IX uitgevaardigde encycliek 'Quanta Cura' (1864), met bijgevoegde 'Syllabus Errorum', en het vier
jaar later hierop gevolgde mandement van de Nederlandse bisschoppen over de noodzaak van katholiek onderwijs. Met name
jongere liberalen, die geleidelijk een meer anti-clericale richting
waren ingeslagen, weigerden steun te verlenen aan het uit de encyciek en het mandement voortgekomen katholieke streven
naar bijzonder onderwijs. Ook betuigden zij openlijk adhesie aan
de Italiaanse revolutie, die de kerkelijke staat waarvan de paus
het hoofd was bedreigde. Het einde van de samenwerking werd
bezegeld toen met medewerking van de liberalen in 1871 het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan werd opgeheven.
De katholieken waren tot dan toe politiek niet of nauwelijks georganiseerd geweest.17 Vanaf ongeveer 1870 kwam hierin verandering. Rond deze tijd raakte ook de priester-dichter H.J.A.M.
Schaepman geleidelijk betrokken bij de politiek.18 In een artikel
in De Tijd van 23 november 1877, getiteld 'Een Centrum in het
Nederlandsche Parlement', bepleitte Schaepman de oprichting
van een algemeen-christelijke centrumpartij, naar voorbeeld van
het Duitse Zentrum. 'De strijd onzer dagen is vóór of tegen
Christus, en naar dien eisch heeft het centrum voor alle christelijke minderheden plaats', aldus Schaepman in dit artikel. Zijn
pleidooi vond echter noch bij de antirevolutionairen noch ook
bij de katholieken zelf veel weerklank, hetgeen alleen reeds
gelet op de felle pennestrijd die op dat moment in De Standaard
gaande was tussen Kuyper en de katholieken niet verwonderlijk was. Waarschijnlijk heeft Schaepman met het artikel dan ook
vooral de in zijn ogen aanwezige noodzaak van een grotere eenheid van de katholieken in politicis wensen te onderstrepen.19
Het bereiken van deze staatkundige eenheid van katholieken
zou zijn voornaamste politieke doelstelling zijn in de jaren die
volgden. Bij wijze van eerste stap publiceerde Schaepman, die
in 1880 tot lid van de Tweede Kamer was gekozen, in 1883 naar
het succesvolle voorbeeld van Kuyper de brochure Een katholieke partij. Proeve van een program. Blijkens deze brochure
stond Schaepman geen 'kerkelijke partij' voor ogen. Hij wilde
streven naar 'een staatkundig program, een program, dat hen [de
katholieken] niet plaatst tegenover protestanten, maar tegenover liberalen en conservatieven, die in nevelachtige woorden
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het liberale beginsel belijden, het in halve daden beoefenen; een
program dat antirevolutionair is in merg en been, maar toch zijn
eigen oorsprong verraadt, zijn eigen kleur toont, zijn eigen karakter draagt. 120 Evenmin als zijn eerdere pleidooi voor de oprichting van een algemeen-christelijke centrumpartij, vond deze
brochure van Schaepman bij verschijning veel weerklank.
Een aantal jaren later, in 1891, namen enkele conservatieve kathoheken het initiatief tot de oprichting van een katholieke Kamerciub. Schaepman bezocht de bijeenkomsten van deze club
slechts sporadisch, en nadat in 1893 H.J.L. Haffmans, met wie
hij het persoonlijk op dat moment niet goed meer kon vinden,
tot voorzitter was gekozen, zelfs in het geheel niet meer. Kort
nadat Haffmans in 1896 was overleden, nam Schaepman echter
deel aan een vergadering van de Kamerclub, die als doel had om
na te gaan wat moest worden gedaan om bij de eerstvolgende
verkiezingen een zo groot mogelijke politieke eenheid van de
katholieken te bewerkstelligen. Ook werkte hij mee aan de opstelling van een program van actie, dat op 20 oktober 1896 door
alle leden van de katholieke Kamerclub zou worden ondertekend. Tijdens een op 5 mei 1897, op initiatief van Schaepman,
in Utrecht gehouden vergadering van afgevaardigden van katholieke kiesverenigingen uit het gehele land, werd een door de
katholieke Tweede-Kamerleden opgestelde resolutie aangenomen, waarin de afgevaardigden van de kiesverenigingen verklaarden het program van actie te aanvaarden en de zelfstandigheid van de Roomsch-Katholieke Staatspartij te erkennen.
In 1901 werd Schaepman gekozen tot voorzitter van de katholieke Kamerclub. De verwezenlijking van zijn ideaal, de kathoheke partij-eenheid, heeft hij echter niet volledig meer meegemaakt. Begin 1903 overleed hij te Rome. Anderhalf jaar later,
op 15 oktober 1904, werd, op initiatief van het lid van de Eerste
Kamer J.W. van der Biesen, een Algemeene Bond van RoomschKatholieke Kiesvereenigingen in Nederland opgericht.
Ook na de oprichting van deze Algemeene Bond was er van een
hechte partijorganisatie bij de katholieken aanvankelijk nog
geen sprake.2' De wijziging van het kiesstelsel in 1917 noopte
hen, evenals andere politieke groeperingen, echter tot grotere
inspanningen op dit punt. Ook W.H. Nolens, die van 1910 tot
1931 voorzitter van de katholieke Kamerclub was en evenals
Schaepman de katholieke partij-eenheid als noodzakelijk beschouwde,22 stuurde in deze richting. Nadat in 1919 de naam van
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de Bond, als gevolg van een structuurverandering, was veranderd in Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Rijkskieskringorganisaties in Nederland, vond op 5 juni 1926 de formele
oprichting plaats van de Roomsch-Katholieke Staatspartij
(RKSP).
De onmiddellijk hieraan voorafgaande jaren hadden een sterke
politieke verdeeldheid te zien gegeven in katholieke kring, onder meer tot uitdrukking komend in de oprichting, in 1922, van
de behoudende Nieuwe Katholieke Partij (NKP) en de meer
vooruitstrevende Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP) alsmede in het optreden binnen de Algemeene Bond van het
door J. Veraart in 1924 opgerichte St. Michaëlverbond.
Zoals de ARP de politieke tak van het 'gereformeerde' deel van
de protestants-christelijke zuil was, behoorde de RKSP eenmaal totstandgekomen tot de katholieke zuil.23 Anders dan de
'gereformeerde' wereld, vond de katholieke zuil haar eenheid
allereerst in het behoren tot één bepaalde kerk. Als lid van deze kerk maakte de katholiek min of meer automatisch deel uit
van de katholieke wereld, de RKSP incluis.
-
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1.3 De Coalitie
Hoewel de katholieken en de antirevolutionairen tot verschillende werelden behoorden, zijn zij in politicis niet onafhankelijk
van elkaar opgetreden. Integendeel, reeds spoedig gingen zij een
politiek bondgenootschap aan, dat in de parlementaire geschiedenis bekend is geworden als 'de Coalitie'. Bij het ontstaan van
deze Coalitie heeft, naast wederzijdse herkenning vanuit het
christelijk geloof,24 vooral ook de praktisch-politieke overeenstemming terzake van het onderwijs of, negatief gesteld: de gemeenschappelijke vijand van het liberalisme een rol gespeeld.25
Tussen Schaepman en de antirevolutionaire Kamerclub onder
leiding van De Savornin Lohman ontstond reeds in het begin
van de jaren tachtig een nauwe samenwerking in de Kamer. In
1888 gingen katholieken en antirevolutionairen een stembusakkoord aan en vormden zij, na dank zij de kiesrechtuitbreiding
van 1887 en de onderlinge steun in de districten voor de eerste
maal een meerderheid te hebben behaald in de Kamer ,26 gezamenlijk een kabinet, dat onder leiding kwam te staan van de antirevolutionair AE. baron Mackay.27
-
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Uit de dagen van de Coalitie: karikatuur van Albert Hahn uit 1902
over de politieke samenwerking tussen antirevolutionairen (Kuyper) en
rooms-katholieken (Schaepman). Het onderschrift 'De brandkast
beschermd met bijbel en wierookvat' was de titel van de rede waarmee
SDAP-leider mr. P.J. Troelstra het land afreisde.

Nadat dit kabinet-Mackay in 1891 was gevallen, duurde het tien
jaar alvorens er een nieuw Coalitie-kabinet werd gevormd, het
kabinet-Kuyper (19011905).28 Kuyper, die zijn aanvankelijke
29

reserves jegens samenwerking met de katholieken geleidelijk
had laten varen, beriep zich ter verdediging van de hernieuwde
samenwerking in Coalitieverband op de gedachte 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 orthodox-protestanten en katholieken, hoewel
zij organisatorisch gescheiden optrokken, politiek meer op elkaar aangewezen dan men op grond van de godsdienstige overtuigingen en historie van beide volksgroepen zou verwachten. In
zijn deputatenrede van 17 april 1901 verwoordde Kuyper dit als
volgt: '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 Revolutiebeginsel doelloos. Wilt ge daarentegen den strijd voor den Christelijken
grondslag van ons staatsleven met hoop op zegepraal aanbinden,
zij het u dan een oorzaak van bemoediging, dat de Roomschen
u in dit uw Christelijk bedoelen nog krachtdadig steunen kunnen, en leg af alle hooghartigheid, die ook tegenover hen, als uw
medeburgers, ons niet past. '29 Bij gelegenheid van het overlijden
van Schaepman, twee jaar later, schreef Kuyper in De Heraut:
'In een worsteling tegen het ongeloof staan Roomschen en Calvinisten naast elkander, om, zij het op eigen wijze, het heiligste
te bewaren, wat God ons volk schonk. Dat te hebben gevoeld
en aan dat ideaal heel zijn leven te hebben gewijd, blijft zijn onvergankelijke eere.130 Van zijn kant had Schaepman reeds op 1
december 1882 in de Tweede Kamer verklaard: 'ik heb hier nooit
iets anders verdedigd, dan wat ik naar mijn katholieke en antirevolutionaire beginselen, die één zijn, verdedigen moest.'31
Na een kort intermezzo, veroorzaakt door de grote nederlaag
van de confessionele partijen bij de Tweede-Kamerverkiezingen
van 1905, was het kabinet-Heemskerk (1908-1913) het derde en
laatste Coalitie-kabinet vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Evenals eerder het kabinet-Kuyper, werd dit kabinet-Heemskerk, behalve door antirevolutionairen en katholieken, in de Kamer ook loyaal gesteund door de christelijk-historischen.
30
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1.4 De christelijk-historischen

1

Met de oprichting van de ARP in 1879 had Kuyper de orthodoxprotestantse volksgroep tot politieke eenheid gebracht. Onder
zijn leiderschap kwam het na verloop van tijd echter desondanks
tot een scheuring in antirevolutionaire gelederen.
De onmiddellijke aanleiding voor deze scheuring was de discussie over een in 1892 door de liberale minister van Binnenlandse
Zaken J.P.R. Tak van Poortvliet ingediend voorstel tot wijziging
van de Kieswet. Kuyper was bereid dit wetsontwerp, waarin conform de in 1887 herziene Grondwet 'kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand' werden genoemd, te aanvaarden. De Savornin Lohman bestreed het ontwerp op principiële gronden. Het voorstel van Tak van Poortvliet beschouwde
hij als een eerste stap op de weg naar algemeen kiesrecht op individuele grondslag, waarmee het door de antirevolutionairen
tot dan toe voorgestane organisch kiesrecht zou worden losgelaten.
In 1894 stelde Kuyper zich voor het eerst sinds de jaren zeventig weer kandidaat voor de Tweede Kamer. Na zijn verkiezing
vormden zich twee geestverwante Kamerclubs: een antirevolutionaire onder leiding van Kuyper, die uit 'Takkianen' bestond,
en een uit 'anti-Takkianen' bestaande vrij-antirevolutionaire
zoals zij zich spoedig zou noemen onder voorzitterschap van
De Savornin Lohman. In 1898 werd de Vrij-Anti-Revolutionaire Partij opgericht, die bij de Tweede-Kamerverkiezingen van
1901 zeven zetels verwierf tegen 24 voor de ARP van Kuyper.
Aan deze zelfde verkiezingen namen aan protestants-christelijke zijde hiernaast nog deel de in december 1896 door de predikanten A.W. Bronsveld, J.Th. de Visser en anderen opgerichte
Christelijk-Historische Kiezersbond en de in 1898 ontstane Bond
van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen grondslag in
de provincie Friesland. In 1903 sloten de Vrij-Anti-Revolutionaire Partij van De Savornin Lohman en de Kiezersbond zich
aaneen tot de Christelijk-Historische Partij.32 Op 9 juli 1908 volgde de fusie van deze partij met de Bond van Kiesvereenigingen
op Christelijk-Historischen grondslag in de provincie Friesland
in de Christelijk-Historische Unie (CHU).33
De Christelijk-Historische Kiezersbond had, evenals in mindere mate de Vrij-Anti-Revolutionaire Partij, onder invloed
gestaan van de ethische richting in de Nederlandse Hervormde
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Kerk. De Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-Historische
grondslag in de provincie Friesland was overwegend op de confessionele richting binnen deze zelfde kerk georiënteerd geweest. Eerder dan Groen van Prinsterer of D. Chantepie de la
Saussaye, kan de hervormde theoloog Ph.J. Hoedemaker die
sterk theocratisch dacht34 worden, beschouwd als de geestelijke vader van de Bond. De hieruit voortvloeiende verschillen zijn
binnen de CHU altijd waarneembaar gebleven. Met elkaar gemeen hadden de drie constituerende richtingen in de Unie echter, dat zij een sterk hervormd karakter droegen. Het verschil in
geestelijk klimaat tussen de ARP en de CHU laat zich, althans
ten dele ,35 hieruit verklaren.
De CHU beklemtoonde, evenals vóór 1908 haar drie voorlopers
in meerdere of mindere mate hadden gedaan, het protestantse
karakter van de Nederlandse natie. Zij keerde zich tegen het
haars inziens te veel op de voorgrond plaatsen van de 'Antithese' door Kuyper, tegen 'een groepeering des volks in twee deelen naar Godsdienstige onderscheiding', zoals zij in artikel 8 van
haar op 9 juli 1908 vastgestelde program van beginselen verklaarde.36 'Heel de kerk en heel het volk', de kenmerkende leuze van Hoedemaker, was in zekere zin ook haar devies .37 Mede
als gevolg hiervan dachten de ARP en de CHU verschillend over
maatschappelijk-politieke organisaties op christelijke grondslag.
Terwijl de ARP overtuigd voorstandster was van bijzonder onderwijs, neigde men in christelijk-historische kring ten dele meer
naar hetgeen Groen van Prinsterer oorspronkelijk had voorgestaan, te weten christelijk openbaar onderwijs. Terwijl veel antirevolutionairen de eigen partij min of meer als een beginselkwestie ervoeren, verklaarde De Savornin Lohman bij de oprichting van de CHU dat deze niet meer nodig zou zijn als 'allen, welke ook hun persoonlijk gevoelen zij, de verplichting erkennen, op staatkundig gebied met de Christelijke beginselen te
rekenen, daar ons volk een Christelijk volk is'.38 Uit de afwijzing
van een te veel op de voorgrond stellen van de 'Antithese' vloeide tevens een verschil in opstelling jegens het katholieke volksdeel voort. Terwijl Kuyper de katholieken geleidelijk ging beschouwen als onmisbare bondgenoten in zijn politieke strijd,
leidden de protestants-theocratische idealen van de christelijkhistorischen in de praktijk nogal eens tot een zeker anti-papisme.
Een laatste voornaam verschil tussen ARP en CHU betrof de
-

-
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partijorganisatie. Indien in christelijk-historische kring het verschil tussen 'partij' en 'Unie' telkens weer benadrukt werd, dan
bedoelde men daarmee dat men een grote mate van verscheidenheid van politieke opvatting in eigen kring aanvaardbaar en
ook wenselijk achtte. Pas in de jaren zestig van de twintigste
eeuw werd overgegaan tot de opstelling van een politiek werkprogram, terwijl de gebondenheid van vertegenwoordigers aan
fractie- en partijstandpunten voorzover deze reeds tot stand
kwamen in de CHU altijd beduidend minder is geweest dan in
de ARP. De CHU werd als gevolg hiervan eerder gekenmerkt
door een politieke 'attitude' en 'cultuur' dan door een duidelijk
politiek profiel.
-

-

Hoewel de CHU derhalve een andere sfeer ademde dan de ARP
en reserves koesterde tegen de vergaande verzuiling van de
Nederlandse samenleving en politiek, behoorde zij in de praktijk tot dezelfde (plurale) protestants-christelijke zuil als de antirevolutionairen. Dit kwam tot uitdrukking in verschillende andere sectoren van het maatschappelijk-politieke leven, zoals de
sociaal-economische sector en de omroep, waar 'gereformeerden' en hervormden samenwerkten in gemeenschappelijke protestants-christelijke organisaties. 39
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Zowel in antirevolutionaire als christelijk-historische kring heeft
vrijwel vanaf het begin het verlangen geleefd naar een hereniging van de beide richtingen. Zo verklaarde Kuyper in zijn openingsrede voor de deputatenvergadering van 2 november 1916:
'[01f straks her-aaneensluiting denkbaar zal zijn met niet weinigen, die in 't verleden ons verlieten, blijft af te wachten. Steeds
lag die her-aaneensluiting in mijn begeerte niet alleen, maar ook
in mijn bede, en ik ga er vast op: Vroeg of laat komt ze, al voel
ik zelf dat het lichter vlotten zal, als mijn zelf-verdwijning een
grendel te meer van de scheidsdeur zal hebben afgeschoven. 40
Over zijn laatste ontmoeting met De Savornin Lohman tekende
H. Colijn die vanaf april 1922 gedurende bijna twintig jaar de
opvolger van Kuyper als leider van de ARP is geweest41 naar
aanleiding van een daarover in 1930 in de pers verschenen bericht, aan:
-

-,
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Inderdaad heeft de Heer Lohman, slechts enkele dagen vóór zijn
verscheiden, mij verzocht om even bij hem te komen. ik meen,
dat dit was vier dagen vóór zijn sterven. Zijn verzoek bereikte mij
in den voormiddag op het ministerie van Financiën en dienzelfden namiddag bezocht ik hem, verwachtende, dat hij iets bijzonders te zeggen zou hebben. Eenigermate tot mijn verrassing sprak
hij aanvankelijk over verschillende aangelegenheden van niet bijzonder gewichtigen aard. Tegen het einde evenwel kwam hij op
de oorzaken van de scheiding tusschen de antirevolutionairen en
de christelijk-historischen, waarbij hij nog al naar voren bracht
de persoonlijke verhouding tussen Kuyper en hemzelf, welke hij
in het licht van het gebeurde zag staan als een der beletselen voor
nauwere aaneensluiting tusschen AR en CH. Nu Kuyper evenwel was heengegaan en hijzelf het ook niet lang meer maken zou
meende hij, dat althans één der beletselen voor een toekomstig
samengaan van AR en CH niet meer bestond. Toen ik opmerkte, dat een eventuele hereeniging van de beide protestantschchristelijke groepen waarschijnlijk meer bezwaren zou ondervinden van den kant der CH dan van de kant der AR, betwistte hij
dit niet, doch verzocht ten slotte mij als Leider der AR om van
mijn kant alles na te laten, wat een hereeniging zou kunnen tegenhouden, zulk een hereeniging verder aan de ontwikkeling der
dingen en aan den tijd overlatende. Die belofte heb ik hem gegeven. 42
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In zijn toelichting op het antirevolutionaire beginselprogram van
1934 schreef Colijn, in navolging van Groen van Prinsterer, 'dat
alien die de hoofdwaarheden der hervorming aanvaarden, in ons
land in den politieken strijd schouder aan schouder behooren te
staan 5.43 Hij liet hier echter aanstonds op volgen: 'Maar scheuring gaat altijd veel gemakkelijker dan het weer bijeenbrengen.
En dit vooral, wanneer er voor de scheuring geen diepere grond
is. Dan komt men er licht toe, om te gaan zoeken naar verschil.
En de geschiedenis der laatste veertig jaren bewijst, dat men dan
soms kunstmatig van elkaar afgroeit. Dan worden wederzijds
soms leuzen aangeheven, die met de waarheid op gespannen voet
staan, al geven ze bij een stembus somwijlen profijt.'44
Binnen de Eerste-Kamerfractie van de CHU ontstond in de jaren twintig een stroming, die een duidelijke voorkeur had voor
samenwerking en zo mogelijk samengaan van ARP en CHU,
met jhr. B.C. de Savornin Lohman en W.L. baron de Vos van
Steenwijk als belangrijke representanten.45 Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bespraken onder anderen
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J. Schokking 6 en J.J.R. Schmal47 de verhouding van antirevolutionairen en christelijk-historischen echter op een wijze die weifig uitzicht leek te bieden op een spoedige hereniging, al was het
op zichzelf niet zonder betekenis dat erover geschreven werd.
Inmiddels waren naast de ARP en de CHU verscheidene kleinere protestants-christelijke partijen ontstaan. Reeds in 1905
was, uit onvrede over het sociale beleid van het kabinet-Kuyper
en de eenzijdige gerichtheid van de ARP op samenwerking met
de katholieken, door A.P. Staalman de Christen-Democratische
Partij (CDP) opgericht. In 1912 volgde de oprichting van de
Christelijk-Sociale Partij (CSP) door A.R. van de Laar. Delen
van de CDP en de CSP gingen, samen met onder meer de voormalige Bond van Christen-Socialisten, in 1926 op in de vooruitstrevende Christelijk-Democratische Unie (CDU).48 Hiernaast
ontstond in 1918, uit een combinatie van theologische en politieke bezwaren tegen de opstelling van de ARP, de Staatkundig
Gereformeerde Partij (SGP).49 Drie jaar later richtten enkele
hervormde predikanten uit onvrede over de koers van de CHU
de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (HGS) op.

1,6 Het einde van de Coalitie
Het feit dat met de Pacificatie van 1917 in belangrijke mate een
einde was gekomen aan de schoolstrijd, zorgde voor een verzwakking van de banden tussen de Coalitiepartijen.50 Ook de geljktijdige afschaffing van het districtenstelsel, dat voorheen had
genoodzaakt tot stembusafspraken en derhalve een technisch
bindmiddel had gevormd, droeg hiertoe bij. Het tweede Coalitiekabinet na de Eerste Wereldoorlog, dat evenals het eerste
(1918-1922) onder leiding stond van de katholiek jhr. Ch.J.M.
Ruijs de Beerenbrouck,51 kende in oktober 1923 een tussentijdse crisis, doordat tien katholieke Kamerleden voor een door de
socialisten ingediende motie tegen een ontwerp-vlootwet stemden. Op 11 november 1925 viel het juist opgetreden kabinet-Colijn, doordat de christelijk-historischen, tezamen met socialisten
en vrijzinnig-democraten, stemden voor een motie van de staatkundig-gereformeerde ds. G.H. Kersten om het tijdens de Eerste Wereldoorlog weer ingestelde gezantschap bij het Vaticaan
op te heffen.52
Na een langdurige demissionaire periode waarin de fractie-
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voorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), H.P.
Marchant, een vergeefse poging ondernam de Coalitie definitief
te breken door een kabinet te formeren van vrijzinnig-democraten, socialisten en katholieken kwam in maart 1926 een extra-parlementair kabinet onder leiding van de christelijk-historische jhr. D.J. de Geer tot stand. Na de verkiezingen in juli 1929
vormde Ruijs de Beerenbrouck opnieuw een extra-parlementair
kabinet, met ministers die afkomstig waren uit de kring van de
drie grotere confessionele partijen.
In 1933 bracht Colijn, die reeds in 1913 had gepleit voor een bredere samenwerking dan voor Kuyper aanvaardbaar was geweest ,53 een vijfpartijenkabinet tot stand van ARP, CHU, RKSP,
de vrijzinnig-democraten en de liberale Vrijheidsbond. Nadat dit
tweede kabinet-Colijn het tussentijdse aftreden van de katholieke minister van Economische Zaken M.P.L. Steenberghe naar
aanleiding van een verschil van inzicht inzake het monetaire
vraagstuk had overleefd, bood het in juli 1935 zijn ontslag aan
toen de RKSP-fractie weigerde haar vertrouwen uit te spreken
in het algemene beleid van het kabinet. Colijn formeerde hierop een derde kabinet, dat niet wezenlijk afweek van zijn tweede.
Toen de ARP bij de verkiezingen van 1937 mede dank zij een
toeloop van vrijzinnige kiezers een winst boekte van drie zetels, wenste Colijn opnieuw een kabinet van brede samenstelling
te formeren. Ditmaal moest hij echter rekening houden met de
in RKSP- en CHU-kring levende wensen en kwam er voor het
eerst sinds de nacht van Kersten uit 1925 weer een Coalitie-kabinet tot stand. Een omslag in de conjunctuur deed de conflicten tussen met name katholieken en antirevolutionairen evenwel reeds spoedig weer oplaaien.
In mei 1939 trad de antirevolutionaire minister van Financiën
J.A. de Wilde af ten gevolge van de weigering van zijn katholieke collega van Sociale Zaken, C.P.M. Romme, om verdergaande bezuinigingen door te voeren. Opnieuw was het Colijn
die werd belast met de formatie van een kabinet. De katholieken hielden zich, verontwaardigd als zij waren dat het initiatief
niet aan hen werd gelaten, in een latere fase buiten de kabinetsvorming. Uiteindelijk verscheen Colijn op 25 juli 1939 in de
Kamer met een kabinet, dat door hem geheel buiten de fracties
om was samengesteld en waarin de RKSP niet was vertegenwoordigd. Op 27 juli 1939 stemde de meerderheid van de Ka-
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mer voor een door de voorzitter van de RKSP-fractie, L.N. Deckers, ingediende motie, waarin het optreden van het kabinet
werd afgekeurd.54 De christelijk-historische fractieleider en
voormalige eerste minister De Geer nam in het hierop door hem
gevormde kabinet voor de eerste maal in de Nederlandse geschiedenis ook twee sociaal-democraten op.
Dat De Geer deze stap zette, lag tot op zekere hoogte in de lijn
van de ontwikkeling van zijn partij. In christelijk-historische
kring, waar het vooropstellen van de 'Antithese' steeds was af gewezen, had in de jaren twintig en dertig de dialectische theologie van de Zwitserse theoloog Karl Barth een sterke impuls
gegeven aan kritiek op 'christelijke' politiek en begrip gewekt
voor het socialisme.55 Vertolkers van de kritiek op de christeljke politiek en pleitbezorgers van een grotere ordening van het
sociaal-economisch leven, werden in de CHU vooral gehoord in
kringen van het christelijk-historische dagblad De Nederlander,
met G.E. van Walsum als belangrijk woordvoerder,56
Voor de RKSP speelde bij het aangaan van de samenwerking
met de sociaal-democraten in het kabinet-De Geer de doctrine
van de 'uiterste noodzaak' een rol.57 Deze doctrine was in 1922
voor het eerst geformuleerd door Nolens, naar aanleiding van
de bisschoppelijke uitspraak van mei 1921 tegen een samengaan
met de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en voor
handhaving van de christelijke coalitie. Op 17 maart 1926 had
hij in de Kamer uiteengezet wat de doctrine inhield: samenwerking met de socialisten diende door de katholieken niet te worden gezocht maar door de uiterste nood te worden opgedrongen; ook andere partijen moesten bereid zijn tot samenwerking
en een besluit van de Kamerclub over samenwerking zou unaniem moeten zijn. In 1939 achtte de RKSP kennelijk een 'uiterste noodzaak' aanwezig, nu voortzetting van de samenwerking
met de ARP problematisch scheen, de CHU en de VDB zich
eveneens bereid toonden het nieuwe kabinet te steunen en de
SDAP in de loop van de jaren dertig een belangrijke heroriëntatie had ondergaan. Op de achtergrond speelde een rol de kritiek van een jongere generatie katholieke politici en intellectuelen, die in het kabinetsbeleid tot dan toe te weinig herkenden
van het streven naar een corporatieve ordening van de samenleving, waartoe de encycliek 'Quadragesimo Anno' in 1931 had
opgeroepen .58
Waren de CHU en de RKSP in 1939 derhalve, zij het elk om ei37

gen redenen, bereid samenwerking met de SDAP aan te gaan,
de antirevolutionairen veroordeelden het toetreden tot het kabinet-De Geer van de enige antirevolutionair, de latere oorlogspremier P.S. Gerbrandy, die zonder raadpleging van zijn partij op de uitnodiging van De Geer inging.` Daarmee was een,
naar achteraf bleek, definitief einde gekomen aan de Coalitie.60
IfrAJYJ'ThYIr4V
De Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting tussen 1940 en
1945 gaven een belangrijke impuls aan het proces van herbezinfling op de (confessionele) partijvorming, zoals dat in de jaren
twintig en dertig reeds geleidelijk op gang was gekomen. Een na
de bevrijding door de Nederlandse Volksbeweging (NVB) ondernomen poging de traditionele scheidslijnen in de Nederlandse politiek, godsdienst en klasse, te doorbreken (de zogeheten
'Doorbraak'), mislukte echter. 61
Onder de katholieken bevonden zich de nodige voorstanders van
vernieuwing van het partijstelsel. Uiteindelijk keerde evenwel
een katholieke eenheidspartij terug.` F.J.F.M. Duynstee had in
een brochure een dergelijke partij als een beginselkwestie voorgesteld.63 Representatief voor de hoofdstroom in het katholieke
denken op het punt van de partijvorming was echter het in oktober 1945 verschenen Advies betreffende het electoraal optreden
der Katholieken van het eerder dat jaar door het dagelijks bestuur van de RKSP ingestelde Centrum voor Staatkundige Vorming. Dit advies, dat was voorbereid door een commissie onder
leiding van de latere premier J.E. de Quay, stelde dat de vraag
of de katholieke Nederlanders zich electoraal zelfstandig dienden te groeperen een vraag was, die in het licht van de ontwikkeling der feitelijke omstandigheden aan de hand van de katholieke beginselen kon worden beslist. Voor de eerstvolgende verkiezingen was volgens het advies, mede gelet op de onoverzichtelijke politieke situatie, een dergelijk zelfstandig electoraal optreden vereist.64
In zijn vergadering van 22 december 1945 nam de partijraad van
de RKSP, conform dit advies, een resolutie aan, waarbij de
RKSP werd omgezet in de Katholieke Volkspartij (KVP). In de
overwegingen stond te lezen, dat deze partij 'niet is een kerkelijke partij, maar dat men tot haar behoort toe te treden op grond
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van de aanvaarding van haar program, zodat ook voor niet-katholieken toetreding mogelijk moet zijn'. 'Christelijke Volkspartij' werd op zichzelf een passende benaming geacht voor de
nieuwe partij. Volgens de resolutie verdiende het echter, ter
voorkoming van verwarring met de protestants-christelijke partijen, geen aanbeveling deze naam aan te nemen.66
Hoewel met name de openstelling voor niet-katholieken op papier een wezenlijke vernieuwing opleverde,67 bleek de KVP in
de praktijk reeds spoedig in menig opzicht de rechtstreekse opvolger te zijn van de vooroorlogse RKSP.

1.8 De samensprekin gen in protestants-christelijke kring
In antirevolutionaire kring was tijdens en mede onder invloed
van de Tweede Wereldoorlog, vooral bij de Trouw-groep rond
J.A.H.J.S. Bruins Slot,68 het oude ideaal van één grote protestants-christelijke volkspartij weer levend geworden. 61 Hoewel
zowel AR-voorman J. Schouten70 als Unieleider H.W. Tilanus71
gereserveerd stond tegenover een eventuele fusie van hun partijen, vonden nadat aan het begin van de oorlog onder auspiciën van ARP en CHU verschillende massabijeenkomsten Waren gehouden om het protestants-christelijke volksdeel te mobiliseren tegen de Duitsers en de Nederlandse Unie 72 vanaf juli 1945 officiële besprekingen plaats tussen delegaties van ARP
en CHU.73 Deze besprekingen mondden in oktober van dat jaar
uit in een voorstel aan de respectieve kiesverenigingen om tot
federatieve samenwerking over te gaan.74
Tijdens een op 23 januari 1946 gehouden buitengewone deputatenvergadering bleek de ARP hiertoe in beginsel bereid. De
buitengewone algemene vergadering van de CHU van 27 februari 1946 daarentegen sprak zich hoewel de mogelijkheid
van federatie of fusie ook hier serieus was overwogen 71 in een
met grote meerderheid van stemmen aanvaarde resolutie uit
voor niet meer dan 'contact' tussen het dagelijks bestuur van de
CHU en het moderamen van de ARP. De kiesverenigingen werden vrij gelaten om naar plaatselijke omstandigheden te handelen.76 Door deze opstelling hoopte de Unie de uittocht van vernieuwingsgezinde christelijk-historischen naar de NVB te beperken. Ook traditionele verschillen van inzicht tussen de ARP
en de CHU, met name inzake de 'Antithese', speelden een rol,
-

-

-

-

39

evenals het in de ogen van een deel van de aanhang van de CHU
behoudende sociaal-economische beleid van de ARP in het Interbellum. Waarschijnlijk het zwaarst wogen echter het verschil
in geestelijk klimaat en de vrees van de christelijk-historischen
binnen één partijverband te zullen worden gedomineerd door de
vanouds straf georganiseerde antirevolutionairen.77
Ook het besluit om met de ARP 'contact' te onderhouden ging
diverse leden van het zogeheten 'Comité der 49' in 1946 nog te
ver. Sommigen, onder wie R.T. Bijieveld en J.M. Krijger, verenigden zich in een nieuw partijverband onder de naam Vrij
Christelijk-Historischen. Deze Vrij Christelijk-Historischen gingen in april 1946 met de HGS op in de Protestantse Unie (PU),
die alleen in 1946 aan de Tweede-Kamerverkiezingen zou deelnemen, zonder daarbij een zetel te behalen. De PU zou later nog
wel deelnemen aan verscheidene Staten- en raadsverkiezingen. 78
Andere leden van het Comité der 49, zoals A.A. van Rhijn en
de oud-redacteuren van De Nederlander, F.A. de Graaff, Ph.J.
Idenburg, P. Lieftinck en S.A. Rozemond, gingen over naar de
Partij van de Arbeid (PvdA). Deze partij was in februari 1946
ontstaan uit een samengaan van de SDAP, de VDB en de CDU
alsmede individuele katholieken, christelijk-historischen en partijlozen. 79
Bij de eerste naoorlogse Tweede-Kamerverkiezingen, op 17 mei
1946, behaalde de PvdA 29 van de 100 zetels twee minder dan
de SDAP, de VDB en de CDU in 1937 tezamen hadden bezeten. Van de grotere confessionele partijen zag de ARP haar in
1937 onder Colijn behaalde zetelwinst verloren gaan: zij kwam
uit op 13 zetels. De CHU behield haar acht zetels van vóór de
oorlog. De KVP kwam met 32 zetels als grootste partij uit de
stembus.
Ook op andere terreinen van het maatschappelijk-politieke leven mislukte de Doorbraakpoging. De verzuiling van vóór de
oorlog keerde terug en leek zich aanvankelijk zelfs verder uit te
breiden.8°
Uit teleurstelling over het uitblijven van één protestants-christelijke partij, werd in 1946 de Christelijke Volkspartij (CVP) opgericht, die echter nooit zelfstandig aan Tweede-Kamerverkiezingen zou deelnemen.81 Toen ook van het 'contact' tussen ARP en
CHU in de praktijk weinig terecht bleek te komen 82 en de ARP
bovendien een volgens sommigen teleurstellende sociale koers
volgde, werd vanuit de kring van het Christelijk Nationaal Vak-
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verbond (CNV) waarin hervormden, gereformeerden en lutheranen vanaf de oprichting in 1905 samenwerkten enkele malen
gedreigd met de oprichting van een 'eigen' protestants-christelijke volkspartij.`Hiernaast werd vanuit de behoudende vleugel van
de ARP beginjaren vijftig de vorming van een nieuwe partij overwogen, die nauw had moeten gaan samenwerken met exponenten van de behoudende vleugel van de katholieke partij.84
-

-

De KVP zag in 1946 weinig heil in een poging de in de jaren dertig vastgelopen Coalitie nieuw leven in te blazen. Een belangrijk
obstakel daarbij vormde de opstelling van de ARP en de CHU
in de Indonesische kwestie .81 Daarbij achtte de KVP de opvattingen van met name de ARP op sociaal-economisch gebied verouderd.86 Regeringsdeelname door de PvdA daarentegen werd,
mede gelet op de grote problemen die in de naoorlogse tijd het
hoofd moesten worden geboden, door de katholieken bij uitstek
gewenst geacht: 'beide er in en geen van beide er uit' werd later
het motto van KVP -fractievoorzitter Romme.87 Besprekingen
tussen de KVP en de PvdA over een vóór de verkiezingen op te
stellen gemeenschappelijk urgentieprogram, waarop in de resolutie op de partijraad van de RKSP op 22 december 1945 was
aangedrongen, mislukten weliswaar, maar legden indirect de basis voor het na de verkiezingen aangegane 'Nieuw Bestand' van
katholieken en sociaal-democraten.88
Reeds bij de presentatie van het kabinet-Beel in de Tweede-Kamer bleek Romme het te betreuren, dat geen andere partijen
deelnamen aan dit kabinet. In 1948 deed zich, door de noodzaak
van een tweederde meerderheid in het parlement ter goedkeuring van de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, een aanleiding voor de kabinetsbasis te verbreden. Liberalen en christelijk-historischen traden hierop toe tot het eerste kabinet-Drees.
De ARP bleef nog enige tijd in het isolement, waarin de partij
sinds 1939 in haar ogen onverdiend was gekomen. Op 14 februari 1950 bood de voorzitter van de AR-Eerste-Kamerfractie,
de VU-hoogleraar A. Anema, tijdens de algemene beschouwingen tot verrassing van velen ook binnen de ARP echter in
het kader van een pleidooi voor een nationale politiek óók aan
de PvdA een 'uitgestoken hand'.89
-

-

-

-
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In datzelfde jaar bepleitte VVD-leider P.J. Oud de vorming van
een 'derde macht' van antirevolutionairen, christelijk-historischen en liberalen naast KVP en PvdA.90 Eensgezind besloten
ARP en CHU echter wegens onvoldoende principiële verwantschap met de liberalen niet in te gaan op de uitnodiging van Oud.
In 1952 trad de ARP toe tot het derde kabinet-Drees, waarin de
liberalen geen zitting meer hadden.
Was hiermee de weg vrijgemaakt voor een verdere heroriëntatie binnen de ARP die bij de Tweede-Kamerverkiezingen van
1952 een zetel had moeten inleveren ook in katholieke kring
leek herbezinning noodzakelijk. Kort na het mislukken van de
naoorlogse Doorbraakpoging kwam de katholieke eenheid onder druk te staan. Zo nam de oud-minister van Koloniën
Ch.J,I.M. Welter in 1948, uit protest tegen de Indonesiëpolitiek
van de toenmalige regeringscoalitie, met een eigen lijst deel aan
de Tweede-Kamerverkiezingen, waarbij hij één zetel behaalde.
Later dat jaar richtte Welter de Katholiek Nationale Partij
(KNP) op. Deze partij zou bij de Kamerverkiezin gen van 1952
twee zetels verwerven. In 1951-1952 manifesteerde zich in de
KVP hiernaast een groep, met als woordvoerders de oud-minister van Economische Zaken, Steenberghe, en de Nijmeegse
hoogleraar in het staatsrecht en staatkundig medewerker van De
Maasbode, Duynstee, die moeite had met het door haar als zodanig ervaren dwangmatige karakter van de samenwerking
met de PvdA.91 Deze en andere reacties maakten op hun beurt
de arbeidersvleugel in de KVP argwanend ten opzichte van de
partijleiding. De Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) onder
leiding van A.C. de Bruijn begon aan te dringen op een sociale
profilering van de KVP. Soms speelde men in deze kring met de
gedachte van de stichting van een katholieke arbeiderspartij,
Ook ging een zekere spanning uit van het bestaan van de katholieke werkgemeenschap in de PvdA.92
Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 25 juni 1952 verloor de
KVP twee zetels, mede omdat zij voor het eerst sinds de bevrjding niet meer de steun van de bisschoppen in de vorm van een
stemadvies had genoten. De PvdA, die drie zetels winst boekte,
kwam bij deze gelegenheid in zetelaantal gelijk met de KVP en
streefde de katholieke partij in percentage van de stemmen zelfs
voorbij. De CHU bleef als enige van de drie grotere confessionele partijen opnieuw gelijk.
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Noten
1. Zie J.A. de Wilde en C. Smeenk, Het volk ten baat. De geschiedenis van de
AR-Partij (Groningen 1949). Zie hiernaast onder meer Een kleine eeuw kleine luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP (opgericht 3 april 1879).
ARP ('s-Gravenhage 1975); 100 jaar partij. Bezinning en perspectief: een antirevolutionaire bijdrage aan christen-democratische politiek (Franeker
1979); C. Bremmer (red.), Personen en momenten uit de geschiedenis van de
Anti-Revolutionaire Partij (Franeker 1980); P.L. van Ruk, De aftocht van de
ARP. Jaren van strijd tussen macht en beginsel (Kampen 1986); J. de Bruijn,
'Partij of beginsel? De antirevolutionaire en christelijk-historische richting
in de Nederlandse politiek', in: Idem (red.), Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in dejaren 1880-1940 (z.p. (Amsterdam) z.j. (1987) 27-69.
2. Zie onder meer Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht
(1876-1976) ('s-Gravenhage 1976); R.H. Bremmer, Er staat geschreven! Er
is geschied! Introductie tot het leven en werk van Groen van Prinsterer als
getuigend historicus (z.p. z.j. (1981)).
3. Zie M.E. Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 18151865 (Amsterdam z.j.); Idem, Nader over het Réveil. Vijf schetsen (Kampen
z.j.); B. de Gaay Fortman, Figuren uit het Réveil. Opstellen van Mr. B. de
Gaay Fortman (1884-1961) (Kampen 1980).
4. De gangbare aanduiding werd spoedig 'antirevolutionair'. De term 'christelijk-historisch' zou pas tegen het einde van de negentiende eeuw weer worden gebruikt door degenen die zich weliswaar als politieke volgelingen van
Groen van Prinsterer beschouwden, maar zich afsplitsten van de ARP. Zie
par. 1.4.
5. Andere gezindten, in het bijzonder katholieken en joden, zouden hierbij via
de methode van de facultatieve splitsing in de gelegenheid worden gesteld
eigen scholen in te richten.
6. Naast, en gedeeltelijk tegenover, de Groninger richting van P. Hofstede de
Groot en de latere modernistische richting van J.H. Scholten en anderen,
vormden zich binnen de negentiende-eeuwse Nederlandse Hervormde Kerk
verscheidene meer orthodoxe groeperingen, waaronder de ethisch-irenische
richting (met als grondleggers D. Chantepie de la Saussaye en J.H. Gunning jr.), de confessionele richting (waarvan Ph.J. Hoedemaker de belangrijkste exponent werd) en de door Kuyper geleide stroming die tijdens de
Doleantie van 1886 gedeeltelijk de Nederlandse Hervormde Kerk zou verlaten om zich in 1892 met een aantal van de Afgescheidenen van 1834 (het
conflict rond H. de Cock) te verenigen in de Gereformeerde Kerken in Nederland. A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar
geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw (2e druk; Kampen 1981) 45-190.
7. Hoewel onderwijs formeel onder Binnenlandse Zaken viel, was het in de
praktijk Van der Brugghen die dit beleidsterrein beheerde.
8. Het door Groen van Prinsterer gehuldigde adagium 'In het isolement ligt
onze kracht' stond volgens hemzelf niet op gespannen voet met de latere
politieke samenwerking van antirevolutionairen en katholieken, zolang dit
maar vanuit de eigen Organisatie gebeurde. Zo schreef Groen van Prinsterer in 1875 in Nederlandsche Gedachten: 'De verhouding van mijn vrienden
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Dr. Kuyper en Savornin Lohman tot de Roomsch-Katholieken komt met
mijn eigen gedragslijn overeen. Hier is het levensbeginsel der antirevolutionaire richtmg op het spel. In ons Isolement ligt onze kracht. Of wilt ge
liever een hollandsch woord, in onze zelfstandigheid, in onze beginselvastheid ligt onze kracht. Dit was steeds het devies onzer vlag. Zelfstandigheid,
die, het heterogene afstootend, al wat homogeen is aantrekt; die, zelf onwrikbaar, ter aansluiting bereidvaardig de hand reikt.' Geciteerd bij J.C.
Rullmann, 'Het ontstaan der Coalitie tusschen de rechtsche partijen', AntiRevolutionaire Staatkunde 3 (1929) 113-148, aldaar 124.
9. Zie P. Kasteel, Abraham Kuyper (Kampen 1938). Zie hiernaast onder meer
Jac. van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper (Dissertatie Rijksuniversiteit te Groningen; Assen 1967); C. Augustijn, TH. Prins en
H.E.S. Woldring (red.), Abraham Kuyper. Zijn volksdeel, zijn invloed (Delft
1987); G. Puchinger, De jonge Kuyper (1837-1867) (Franeker 1987). De overige twee kandidaten waren L.W.C. Keuchenius en M.D. van Otterloo.
10. Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten
uit zes eeuwen (9e druk; Amsterdam 1971) 747-770.
11. Zie onder meer H. van Malsen, Alexander Frederik de Savornin Lohman.
Ontwikkelingsgang van zijn denken en handelen (Haarlem 1931);L.C. Suttorp, Jhr.Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman, 1837-1924. Zijn leven en werken ('s-Gravenhage 1948); W.F. de Gaay Fortman (red.), Jhr.mr.
AF. de Savornin Lohman, 29 mei 1837-11 juni 1924 (Kampen 1987).
12. Circa 304.000. De katholieke bevolkingsgroep verzamelde hiernaast met
een eigen adres nog eens circa 164.000 handtekeningen. Gedenkboek betreffende het volkspetitionnement. Bewerkt door N.M. Feringa (Amsterdam
1878) 33. Het aantal kiesgerechtigde burgers bedroeg op dat moment rond
de 100.000.
13. A. Kuyper, Ons program (3e herziene druk; Amsterdam 1892).
14. Onder 'gereformeerden' wordt in deze studie verstaan 'de gereformeerde
gezindte', waartoe naast de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland onder anderen behoren de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de
Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Vgl. Hendriks, De emancipatie van de gereformeerden,
7.
15. Zie Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders. Protestants leven in Nederland 1918-1938 (2e druk; Wageningen 1964).
16. Zie L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland
1853-1953 ('s-Gravenhage 1953). Zie hiernaast onder meer J. Witlox, De
Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst, 1-111 ('sHertogenbosch en Bussum 1919-1969); J. Beaufays, Les Partis Catholiques
en Belgique et aux Pays-Bas 1918-1958 (Brussel 1973); Melchior Bogaarts,
'Het einde van de KVP 1945-1980', De Tijd, 3 oktober 1980; Hans Righart,
De katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan
van katholieke verzuiling in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland
(Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen; Meppel en Amsterdam
1986).
17. Na 1848 had enkele jaren een landelijk comité bestaan, 'La Jeune Hollande' genaamd, dat streefde naar de oprichting van tenminste één katholieke
kiesvereniging in ieder kiesdistrict. Deze kiesverenigingen waren echter niet
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van de grond gekomen of hadden slechts een kort bestaan gekend. Vgl.
G.A.M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie (Hilversum 1964).
18. Zie Gerard Brom, Schaepman (z.p. 1937); Jos. van Wely OP., Schaepman.
Levensverhaal (2e druk; Bussum 1954); J. Witlox, Schaepman als staatsman,
I-ITT (Amsterdam 1960-1961). Zie hiernaast onder meer J.A. Bornewasser,
'Schaepman als christen-democraat', in: Schaepmanherdenking Tubbergen
11 oktober 1983 (z.p. z.j. ('s-Gravenhage 1984)) 7-27.
19. Vgl. Witlox, Schaepman als staatsman, T, 98-105. Terecht is door onder anderen S. Stuurman in dit verband overigens gewaarschuwd tegen het gevaar
van een finalistisch beeld van de geschiedenis van de verzuiling. In de penode 1880-1900 was het, hoewel het niet aannemelijk is dat Schaepman al
te hoge verwachtingen heeft gekoesterd van zijn pleidooi voor de oprichting van een algemeen-christelijke partij, evenmin zeker dat er uiteindelijk
een katholieke eenheidspartij zou ontstaan. Siep Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. Aspecten van de ontzuiling van de moderne staat
in Nederland (Dissertatie Rijksuniversiteit te Groningen; Nijmegen 1983)
7677, 172-182, 272 (in het bijzonder ook noot 55). Het interconfessionalisme in de arbeidersbeweging blijft in deze studie buiten beschouwing. Opgemerkt zij slechts, dat de Nederlandse bisschoppen op dit punt een belangrijke rol hebben gespeeld door in 1906 in een communiqué te stellen,
dat het hun 'ernstig en uitdrukkelijk verlangen was, de hun onderhorige katholieken te verenigen of verenigd te houden in katholieke organisaties'.
Geciteerd bij J.L.J. Bosmans, 'Documentatie over de confessionele partijen', in: Scholten e.a., De confessionelen, 89-139, aldaar 110.
20. H.J.A.M. Schaepman, Een katholieke partij. Proeve van een program
(Utrecht 1883) 8. Vgl. ook 16-17.
21. J.A. Bornewasser, 'De katholieke partijvorming tot de Eerste Wereldoorlog', in: Scholten e.a., De confessionelen, 23-41.
22. J.P. Gribling, Willem Hubert Nolens 1860-1931 (Assen 1978) 135.
23. Zie Michel van der Plas (red.), Uit het rijke roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 (2e druk; Utrecht z.j.).
24. Getuige bijvoorbeeld debrief, die De Savornin Lohman op 14 augustus 1892
richtte aan Schaepman, bij gelegenheid van diens zilveren priesterfeest: 'Eén
strijd althans hebben wij saam gestreden; beiden immers voor onzen Heer
en Heiland; die strijd legde den band die mij aan U verbindt.' Geciteerd bij
G. Puchinger, Ontmoetingen met Nederlandse politici (Zutphen 1981) 56.
25. Vgl. Witlox, Schaepman als staatsman, TI, 113; Rullmann, 'Het ontstaan der
coalitie'.
26. De ARP behaalde in 1888 28 van de in totaal 100 zetels het grootste aantal zetels dat zij ooit heeft bezeten de katholieken 26.
27. Zie Th.B.F.M. Brinkel, J. de Bruijn en A. Postma (red.), Het kabinet-Mackay. Opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891) (Baarn 1990).
28. Zie J. C. Rullmann, 'De Coalitie uiteengevallen en weer tot stand gekomen,
1891-1897', Anti-Revolutionaire Staatkunde 4 (1930) 91-111; Idem, 'De Coalitie en het kabinet-Kuyper', Anti-Revolutionaire Staatkunde 5 (1931) 205245.
29. Geen vergeefs woord. Verzamelde deputaten-redevoeringen (Kampen 1951)
100.
30. De Heraut, 1 februari 1903.
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31. Geciteerd bij Puchinger, Ontmoetingen met Nederlandse politici, 53. De opmerking was gericht tot Schaepmans liberale collega S. van Houten.
32. Aan dit samengaan was een scheuring in de Christelijk-Historische Kiezersbond voorafgegaan. Sommigen, onder wie De Visser, betoonden zich
bij de verkiezingen van 1901 voorstander van samenwerking met de VrijAntirevolutionairen, de ARP en de katholieken. Anderen, onder wie Bronsveld, koesterden dermate veel reserves jegens deze politieke groeperingen,
dat zij in verscheidene districten liberale kandidaten steunden. Toen de CHKiezersbond in het district Amsterdam VIII besloot de kandidatuur van
Kuyper te steunen tegenover een vrijzinnig-democraat, kwam de discussie
ineen stroomversnelling. Het hieruit voortgevloeide conflict, dat dwars door
het bestuur heen liep, resulteerde in 1902 in het vertrek van Bronsveld en
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