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HOOFDSTUK 1 – INLEIDING


'RRUEUDDN

In 1945, vlak na de bevrij ding, kwamen zeven hervormde predikant en met een Verklaring, waarin ze
verant woording aflegden van

hun besluit om zich aan t e sluit en bij de Sociaal Democrat ische

1

Arbeiderspart ij (SDAP). De predikant en waren van mening dat de ant it hese die de vooroorlogse
polit iek had beheerst , prij sgegeven moest worden. Deze ant it hese, die een verdeling in het
Nederlandse volk aanbracht in een christ elij k en een niet -christ elij k deel, was volgens hen
onvrucht baar gebleken. Bovendien had het gemeenschappelij k geleden leed t ij dens de oorlog, de
oude t egenst ellingen afgebroken. Er moest naar eenheid worden gest reefd, luidde het devies.
Een j aar lat er, in 1946, werd de Part ij van de Arbeid (PvdA) opgericht door een samengaan van de
SDAP, de Christ elij k-Democrat ische Unie (CDU) en de Vrij zinnig Democrat ische Bond (VDB). De PvdA
wilde een zogenaamde doorbraakpart ij zij n, een part ij die de vooroorlogse verzuiling van plan was
t e doorbreken. Prot est ant en en rooms-kat holieken wenst en zich met socialist en en humanist en
binnen de PvdA gemeenschappelij k in t e zet t en voor een recht vaardigere samenleving. Ze meende
dat daar geen apart e christ elij ke organisat ies voor nodig waren.


9UDDJVWHOOLQJ

In mij n script ie wil ik de doorbraakgedacht e en de houding die de vrij gemaakt en hier t egenover

innamen nader bekij ken. Mij n hoofdvraag luidt : :DW KLHOG GH GRRUEUDDN LQ GH 1HGHUODQGVH

SROLWLHN SUHFLHV LQ HQ KRH ZHUG HU YDQXLW NHUNHOLMNH NULQJ RS JHUHDJHHUG LQ KHW ELM]RQGHU

ELQQHQYULMJHPDDNWHNULQJGRRUUHSUHVHQWDWLHYHDXWHXUVLQGHSHULRGH"

Mij n script ie beperkt zich om t wee redenen t ot het t ij dvak t ussen 1945 en 1960. Allereerst omdat
dit de periode van ons afst udeerproj ect is. 2 De t weede reden is het feit dat het t evens de periode is
waarin de doorbraak een rol speelde in onze vaderlandse geschiedenis. In de j aren zest ig speelde de
doorbraak een veel mindere rol in de discussies dan in de eerst e vij ft ien j aar na de bevrij ding.
Om de hoofdvraag t e kunnen beant woorden, heb ik een aant al deelvragen opgest eld. Deze
deelvragen hebben mede de inhoud en opzet van mij n script ie bepaald:
•

In welk hist orische kader st aat de doorbraak? (Hoofdst uk 2)

•

Wie waren de belangrij kst e christ elij ke st imulat ors van de doorbraak? (Hoofdst uk 3.1)

•

Welke bezwaren hadden christ elij ke voorst anders van de doorbraak t egen christ elij ke
organisat ies? (Hoofdst uk 3.2)

•

Hoe st onden de drie groot st e kerkgenoot schappen in ons land - De Rooms-kat holieke Kerk, de
Nederlands Hervormde Kerk en de synodaal Gereformeerde Kerken – t egenover de doorbraak?
(Hoofdst uk 4)

1

•

Welke vrij gemaakt e aut eurs schreven in de j aren 1945-1960 over de doorbraak? (Hoofdst uk 5)

•

Welke visie werd door hen ont wikkeld met bet rekking t ot de doorbraak? (Hoofdst uk 6)



6WDQGYDQRQGHU]RHN

Vrij wel alle geschiedenisboeken die de naoorlogse hist orie van ons land beschrij ven, best eden
aandacht aan de doorbraak. Dit gebeurt echt er op summiere wij ze. Er is, bij mij n wet en, geen
st udie verschenen waarin syst emat isch aandacht best eed is aan de doorbraak in al haar facet t en. In
mij n script ie wil ik de doorbraak breder beschrij ven dan doorgaands gebeurd. Hiervoor heb ik de
gegevens die verspreid zij n over verschillende biografieën bij eenverzamelt .
Er is nog geen onderzoek verricht naar de react ie op de doorbraak vanuit vrij gemaakt

gereformeerde kring. Alleen Ernst Hooiveld best eedt in een art ikel over het *HUHIRUPHHUG

*H]LQVEODGin de periode 1948-1958 een paragraaf aan de houding die hoofdredact eur P. Jongeling
t egen de doorbraak innam. 3


/LWHUDWXXUHQEURQQHQ

Mij n script ie kan grofweg in t wee delen worden verdeeld. In het eerst e gedeelt e st aat de
doorbraakgedacht e cent raal (hoofdst uk 2-4) en in het t weede gedeelt e (hoofdst uk 5-6) de houding
van de vrij gemaakt en hiert egenover.
Voor het eerst e gedeelt e van mij n script ie heb ik me allereerst verdiept in een st uk algemene
vaderlandse geschiedenis. Zo heb ik geprobeerd een beeld t e krij gen van het hist orische kader van

de doorbraak. Hierbij heb ik 5HFHQW9HUOHGHQvan J.J. Wolt j er als st art punt genomen. 4 Mede via zij n
lit erat uurlij st 5 kwam ik t erecht bij het boek van Madelon de Keizer over de gij zelaars in Sint
Michielsgest el. 6 In dit st andaardwerk st aat veel belangrij ke informat ie over de voorgeschiedenis van
de opricht ing van de Part ij van de Arbeid, dé doorbraakpart ij .
Tij dens het lezen van de lit erat uur bleek dat de doorbraakgedacht e van christ elij ke kant vooral

werd gest imuleerd door de predikant en Banning en Buskes. Dat was voor mij reden om hun
aut obiografieën door t e nemen. 7 Voor de t heologische bezwaren t egen christ elij ke organisat ies was
vooral de st udie van Van der Werf van belang. 8
Het t weede gedeelt e van mij n script ie draait om de houding die de vrij gemaakt en innamen t en
opzicht e van de doorbraak.
Ik heb allereerst een aant al polit ieke brochures gelezen van vrij gemaakt e aut eurs. 9

Vervolgens heb ik de j aargangen 21 (1945-1946) t ot en met 35 (1959-1960) van 'H 5HIRUPDWLH
doorgenomen om t e kij ken hoe in dit weekblad over de doorbraak werd geschreven. Ik heb gekozen

voor 'H 5HIRUPDWLH omdat dit na de Vrij making “ de spreekbuis van de Gereformeerde Kerken
(vrij gemaakt )” was. 10

Verder heb ik de eerst e dert ien j aargangen van 2QV3ROLWHXPD best udeerd. 11 Hoe schreef men in dit
officiële orgaan van het Gereformeerd Polit iek Verbond over de doorbraak?
2

Tenslot t e heb ik de j aaroverzicht en van de +DQGERHNHQWHQGLHQVWHYDQGH*HUHIRUPHHUGH.HUNHQ

LQ 1HGHUODQG uit de periode 1945-1960 gelezen om t e kij ken of de doorbraak hierin t er sprake
kwam.

In het kader van mij n onderzoek heb ik het *HUHIRUPHHUG *H]LQVEODG, dat een belangrij ke rol
speelde bij de meningsvorming van de vrij gemaakt gereformeerden, niet doorgenomen. Ik kon
namelij k gebruik maken van genoemd art ikel van Ernst Hooiveld, waarin hij heef t beschreven hoe er

in het *HUHIRUPHHUG *H]LQVEODG door hoofdredact eur P. Jongeling over de doorbraak werd

geschreven. Wel heb ik t wee art ikelen van Jongeling gelezen uit de bundel 7HUZLOOH YDQ KHW

.RQLQNULMN. 12

Ik heb er om t wee reden vanaf gezien om het blad 2SERXZ in mij n onderzoek t e bet rekken. De
eerst e reden is een hele prakt ische: het viel niet t e realiseren binnen de periode van vier weken die
voor onderzoek was gereserveerd. De t weede reden is dat C. Veenhof, één van de redact euren van

2SERXZ, t ot 1955 regelmat ig in 'H 5HIRUPDWLH over de doorbraak heeft geschreven. Het lij kt me

niet aannemelij k dat hij t wee j aar lat er in 2SERXZ een heel ander geluid over de doorbraak liet
horen.


%HODQJ

De doorbraak is een belangrij k fenomeen uit onze vaderlandse geschiedenis. Het bracht een
aanzienlij ke verschuiving t eweeg in het denken over de relat ie t ussen het christ elij ke geloof en de
polit iek. Het maakt e immers niet uit of iemand zij n normen baseerde op de bij bel of op een andere
bron. 13 Daardoor bet ekende de doorbraak in zekere zin een relat ivering van de bij belse normen.
Het is van belang om t e onderzoeken hoe hier vanuit vrij gemaakt gereformeerde kring op
gereageerd werd. Dit kan ons wellicht verder helpen in onze hedendaagse bezinning op de vraag
welke plaat s de bij bel in de polit iek moet innemen. 14
Bovendien is er is nog maar bet rekkelij k weinig onderzoek verricht naar de geschiedenis van de
eerst e vij ft ien j aar van de vrij gemaakt Gereformeerde Kerken. Om deze periode samenhangend t e
kunnen beschrij ven, is er nader onderzoek op allerlei deelt erreinen nodig. Mij n onderzoek bedoelt
hier een st eent j e aan bij t e dragen.
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Op het voorblad van de brochure st aat : “ Onlangs verklaarden zeven Amst erdamsche Hervormde
predikant en, dat zij het part ij program-1937 der S.D.A.P. een bruikbaar polit iek uit gangspunt acht t en. Zij
t rokken daarvan openlij k de consequent ie. In deze brochure geven zij rekening van wat hen daart oe
bewoog.” . Buskes, :DWEH]LHOW]H"
Doelst elling van het proj ect is “ Inzicht krij gen in de visie op en de omgang met de cult uur zoals die
zicht baar wordt bij de vrij gemaakt e gereformeerden in de periode 1945-1960.”
Hooiveld, “ Ongedeelde leven” , 153-156.
Wolt j er best eedt een apart e paragraaf aan de doorbraak. Wolt j er, 5HFHQW9HUOHGHQ, 228-234.
Wolt j er, 5HFHQW9HUOHGHQ, 776-778.
Keizer, 6LQW0LFKLHOVJHVWHO.
Respect ievelij k Banning, “ Terugblik” en Buskes, +RHUD.
Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ.
Onder meer Francke, *URQGVODJ, Vink, :DWEHGRHOHQZLM"en Bremmer, &KULVWHOLMNNRLQRQLD.
Bouwman, “ De Reformat ie” , 152.
2QV3ROLWHXPD kwam voor het eerst uit in 1948. De eerst e drie nummer werden uit gegeven onder de naam
3ROLWLHNYRRUOLFKWLQJVRUJDDQWHQGLHQVWHYDQGH*HUHIRUPHHUGH.LHVYHUHQLJLQJHQLQ1HGHUODQG
Het was de bedoeling dat het blad maandelij ks zou uit komen, maar gedurende de eerst e j aargangen
verscheen het zeer onregelmat ig. Jaargang 5 heeft bij voorbeeld slecht s zes nummers, t erwij l er op het
voorblad st aat vermeld “ Verschij nt maandelij ks” .
Jongeling, “ Christ elij ke polit iek” , 72-104 en Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 186-240.
“ Wij verwacht en van den Christ en (…) dat hij duidelij k zal zeggen, dat zij n sociale en polit ieke idealen
verbandhouden mét en voort vloeien úit zij n godsdienst ige overt uiging. De Humanist zegt het op zij n wij ze.
Wij moet en wederzij ds maar eens naar elkaar gaan luist eren.” Banning, 5HGH, 6.
Ik denk nu bij voorbeeld aan de opkomst van de zogenaamde ‘ Leefbaar’ -part ij en in ons land. Deze part ij en
baseren zich bewust niet op geloofsovert uigingen, maar focussen zich op bepaalde polit ieke it ems
(veiligheid, asielbeleid enz.). Ook christ enen st emmen op deze part ij en!
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HOOFDSTUK 2 – DE DOORBRAAK IN HISTORISCH PERSPECTIEF


´«((11,(8:(:(*:25'7*(23(1'µ
[Banning, gecit eerd via Jan Wiet en, 'DJEODGHQ'RRUEUDDN p.210]

“ Als het nú niet gelukt om t ot een GRRUEUDDN (cursivering van mij , GvH) t e komen dwars door de
ant it hese en de oude part ij verhoudingen heen (…), dan gelukt ’ t niet meer.” 1
Het was slecht s een paar maanden na de bevrij ding t oen ds. W. Banning (1883-1971) als voorzit t er
van de Nederlandse Volksbeweging (NVB), zij n luist eraars deze woorden voorhield. 2 Er moest een
doorbraak komen, de t ij d was er rij p voor. Volgens Banning was het “ NU OF NOOIT!!!” . 3
Banning maakt e zij n hoorders duidelij k welke doorbraak de Nederlandse Volksbeweging voor ogen
had: de ant it hese en de gedacht e van de klassenst rij d moest en doorbroken worden. 4 De verzuiling
in ons land moest worden opgeheven, het was de hoogst e t ij d voor een noodzakelij ke vernieuwing
in de polit iek.
In dit hoofdst uk wil ik de oproep van de Nederlandse Volksbeweging om de verzuiling t e doorbreken
in een hist orisch kader zet t en. 5 Ik st a eerst st il bij het ont st aan van de verzuiling (2.1). Vervolgens
best eed ik aandacht aan de krit iek op de verzuiling t ij dens de Tweede Wereldoorlog (2.2). Dit result eerde direct na de bevrij ding in de opricht ing van de Nederlandse Volksbeweging (2.3) en kort
daarna t ot de opricht ing van de Part ij van de Arbeid (2.4).


+HWRQWVWDDQYDQGHYHU]XLOLQJ

Volgens de hist oricus Rob van der Laarse is het proces van de verzuiling in ons land in drie verschillende fasen verlopen. De eerst e fase draaide om de st rij d voor kerkherst el, de t weede om de
schoolst rij d en de derde om het arbeidersvraagst uk. 6
 'HVWULMGYRRUNHUNKHUVWHO
Aan het begin van de negent iende eeuw werd de t heologie in heel Europa beheerst door de geest
van de Verlicht ing en het rat ionalisme. In ons land had de Franse Revolut ie een belangrij ke st empel
gedrukt op het openbare leven. Nederland was een deugdzame nat ie met een ‘ vaderlandse kerk’ .
Vanaf 1830 ont st ond het Réveil, dat zich st erk maakt e voor een conf essionele geloofsverdieping en
voor kerkherst el. Mannen als Guillaume Groen van Prinst erer (1801-1876), Abraham Capadose
(1795-1874) en Isaäc da Cost a (1798-1860) vonden dat de hervormde kerk beheerst werd door de
t ij dsgeest en in een j ammerlij ke t oest and verkeerde. Omdat de kerk niet zo funct ioneerde zoals ze
behoorde t e funct ioneren, kwamen de Réveilmensen ert oe om allerlei christ elij ke organisat ies op t e
richt en. De opricht ing van allerlei christ elij ke organisat ies7 werd niet zozeer principieel verdedigd,
het waren meer de prakt ische omst andigheden die hiert oe dreven. 8 De st aat werd st eeds meer
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godsdienst loos en de hervormde kerk verzuimde haar t aak in de samenleving. Christ elij ke organisat ies werden daardoor meer als een nood dan als een deugd beschouwd. 9
Het was Abraham Kuyper (1837-1920) die hier verandering in bracht . 10 Kuyper pleit t e principieel
voor christ elij ke organisat ies door onderscheid t e maken t ussen kerk als inst it uut en kerk als organisme. Onder kerk als inst it uut verst ond hij de kerk zoals zij in ambt en en ambt elij ke vergaderingen
is georganiseerd. En bij kerk als organisme dacht hij aan de doorwerking van het Woord in de samenleving via het opt reden van christ enen. De kerk als inst it uut kan de maat schappij niet beïnvloeden, dat is de t aak van de kerk als organisme. De kerk als inst it uut heeft maar één t aak en dat
is de beïnvloeding van het organisme. Van dit organisme is de christ elij ke vereniging de organisat orische gest alt e. Op deze manier kunnen christ enen, via christ elij ke organisat ies, hun geloof uit dragen in de samenleving in een poging om de maat schappij t e kerst enen.
Voor Kuyper was de christ elij ke organisat ie alles behalve een nood, maar veeleer een deugd en een
christ elij ke plicht . Zo gaf Kuyper de t heologische bouwst enen voor een t heologische mot ivering van
het best aansrecht van de christ elij ke vereniging. 11

 'HVFKRROVWULMG

Door de st rikt e scheiding van kerk en st aat - vast gelegd in de nieuwe grondwet van 1848 - werd het
door de overheid georganiseerde en gefinancierde onderwij s st eeds ‘ neut raler’ . Hierdoor verbleekt e het christ elij ke karakt er en de prot est ant se signat uur van de scholen. Daarom werden er confessionele scholen opgericht . Dit onderwij s kon echt er niet rekenen op financiering van overheidswege. Dit werd de inzet van de zogenaamde schoolst rij d.
De Ant irevolut ionaire Part ij (ARP) ont st ond recht st reeks uit de st rij d t egen de liberale Wet op het
Lager Onderwij s van het Kabinet -Kappeyne (1878). Ook deze wet schiep geen mogelij kheid om het
christ elij k onderwij s t e subsidiëren. Toen de wet door de Tweede Kamer was aangenomen, ont ving
koning Willem III een pet it ionnement met meer dan 300.000 handt ekeningen. Men verzocht hem
t evergeefs de wet niet t e t ekenen. Het aannemen en bekracht igen van de wet was voor Kuyper en
de rooms-kat holieke polit icus H.J.A.M. Schaepman (1844-1903) aanleiding om bij de st embus t e
gaan samenwerken.
De schoolst rij d was van essent iële bet ekenis in het proces van kerkelij k-polit ieke mobilisering. Het
leidde t ot de polit iek van de ant it hese12 en confessionele part ij vorming. 13
 +HWDUEHLGHUVYUDDJVWXN
De derde en laat st e fase die volgens Van der Laarse van invloed was op de verzuiling, draaide
rondom het arbeidersvraagst uk. Vanaf de j aren zevent ig van de negent iende eeuw vonden er ingrij pende veranderingen plaat s in ons land: indust rialisat ie, t rek van het plat t eland naar de st ad en
een groeiende welvaart . De groeiende welvaart ging gepaard met t oenemende verschillen t ussen
arm en rij k. Er waren zowel werkgevers als arbeiders die zich wilden inzet t en om deze verschillen
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t e verkleinen door de t oegenomen welvaart eerlij ker t e verdelen. In 1871 richt t en zij samen het
Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond op.
Er waren echt er ook arbeiders die niet s in een samenwerking met werkgevers zagen. Hoe zou men
samen met werkgevers kunnen st reven naar een recht vaardigere inkomensverdeling? Werkgevers
hadden volgens hen per definit ie andere belangen dan arbeiders. Ze zagen de werkgevers dan ook
niet zozeer als bondgenot en, maar veelmeer als vij anden. Onder invloed van Karl Marx (1818-1883)
en Friedrich Engels (1820-1895) kozen ze voor een klassenst rij d. Alleen op die manier zou de maat schappij echt veranderd kunnen worden. Zonder klassenst rij d was het niet mogelij k om t ot een
recht vaardige inkomensverdeling t e komen. Twee j aar voordat het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond was opgericht , hadden ze een vakvereniging voor alleen arbeiders opgericht : het
Nederlandsch Werklieden Verbond, afdeling der Int ernat ionale Arbeidersvereeniging. Deze socialist ische vakvereniging was echt er geen lang leven beschoren en hield al spoedig weer op t e best aan.
In 1881 werd een nieuwe poging ondernomen: de Sociaal Democrat ische Bond werd opgericht .
De meest e christ elij ke arbeiders voelden zich bij beide organisat ies niet t huis. Het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond was voor hen geen opt ie omdat deze organisat ie geen uit gesproken
voorst ander was van het door de christ enen zo fel begeerde christ elij k onderwij s. De Sociaal Democrat ische Bond - en haar voorganger, het Nederlandsch Werklieden Verbond, af deling der Int ernat ionale Arbeidersvereeniging - viel af omdat deze bond voor de klassenst rij d koos in plaat s van voor
samenwerking. De christ elij ke arbeiders vonden samenwerking meer in overeenst emming met het
christ elij k geloof dan de klassenst rij d.
Zo kwamen ze er in 1876 t oe om Pat rimonium op t e richt en. Dit was een prot est ant s-christ elij ke
arbeidersvereniging die - in samenwerking met werkgevers - wilde st rij den voor een recht vaardiger
maat schappij .
In de negent iger j aren van de negent iende eeuw richt t en ook de rooms-kat holieken eigen vakorganisat ies op.
Zo ont st onden er in het begin van de t wint igst e eeuw in ons land vier landelij ke vakcent rales, organisat ies waar plaat selij ke of bedrij fsgebonden vakverenigingen zich bij aan konden sluit en. Dat
waren acht ereenvolgens het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV, socialist ische organisat ie, 1906), het Christ elij k Nat ionaal Vakverbond in Nederland (CNV, 1909), het Bureau voor de
Roomsch-kat holieke Vakorganisat ie(1909) en het Nederlands Verbond van Neut rale Vakverenigingen
(1912).
 9HU]XLOGEHVWHO
Tussen de Eerst e en Tweede Wereldoorlog leidde het verzuilingsproces t ot een verzuild best el. Het
Nederlandse volk was verdeeld in een viert al zuilen: 14 een rooms-kat holieke, een prot est ant se, een
socialist ische en een liberale zuil. Alle organisat ies die in de eerst e t ient allen j aren van de t wint ig-
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st e eeuw ont st onden waren verzuild: van zieken- en onderwij sinst elling t ot sport - en zangverenigingen t oe. Elke zuil had bovendien zij n eigen krant en t ij dschrift en.
De verschillende zuilen hielden elkaar in evenwicht . Vanaf 1917 was het bij zonder onderwij s financieel gelij kgeschakeld met het openbaar onderwij s. Hierdoor st eeg het aant al bij zondere scholen in
het lager onderwij s t ot ongeveer 60%van alle scholen in 1930.
Ook op het gebied van de vakverenigingen waren de zuilen in balans. Zowel de confessionele vakverenigingen als de socialist ische NVV hadden rond de 200.000 leden.
In het parlement waren de vier zuilen st abiele fact oren. Tussen 1918 en 1940 was er nauwelij ks
sprake van verschuiving in de zet elverdeling. De prot est ant s-christ elij ke part ij en hadden net als de
rooms-kat holieken ongeveer 30 van de 100 zet els. De liberalen schommelden rond de 15 zet els en
de socialist en beschikt en over ongeveer een kwart van het t ot ale aant al zet els.
De polit icoloog Siep St uurman laat het proces van verzuiling rond 1920 st oppen. Vanaf dat j aar kunnen we volgens hem de Nederlandse maat schappij verzuild noemen. 15




.ULWLHNRSYHU]XLOLQJWLMGHQVGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJ

Hoewel er ook vóór de Tweede Wereldoorlog wel krit iek was geuit op het verzuilde best el, werd de
roep om verandering vooral t ij dens de oorlog gehoord. Allereerst was het De Nederlandse Unie die
het volk t ot eenheid opriep. (1.2.1) Verder werd er in het gij zelaarskamp Sint Michielsgest el int ensief nagedacht over de vraag hoe de verzuiling na de oorlog doorbroken zou kunnen worden. (1.2.2)
 'H1HGHUODQGVH8QLH
Op 10 mei 1940 was het Duit se leger Nederland binnengevallen. Vij f dagen lat er moest het Nederlandse leger capit uleren nadat een dag eerder de havenst ad Rot t erdam door de Duit sers was gebombardeerd. Al snel werden alle socialist ische part ij en – de Sociaal Democrat ische Arbeiders Part ij
(SDAP), de Communist ische Part ij Nederland (CPN) en de Revolut ionair Socialist ische Arbeiderspart ij – door de bezet t er onder leiding van de Nat ionaal Socialist ische Beweging (NSB) geplaat st . Na
ruim een j aar verboden de Duit sers alle polit ieke part ij en, met uit zondering van de NSB. Slecht s
een aant al polit ieke part ij en - de ARP, de Christ elij k-Hist orische Unie (CHU), de CPN en de Revolut ionair Socialist ische Arbeiderspart ij - wist en de oorlog organisat orisch t e doorst aan. Maar van een
normaal funct ioneren kon geen sprake zij n. In de beginfase van de bezet t ing kon - naast de NSB alleen de Nederlandse Unie een polit ieke rol van bet ekenis spelen.
De Nederlandse Unie was t wee maanden na de Duit se inval opgericht door het driemanschap J.E. de
Quay (1901-1985), L. Eint hoven (1896-1979) en J. Lint horst Homan (1903-1986). In een manifest
riepen ze de Nederlanders op om zich bij de Unie aan t e sluit en. 16 De Unie keerde zich t egen het
vooroorlogse polit ieke best el en wilde de oude scheidslij nen t ussen de bevolkingsgroepen doorbreken.
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De polit ieke part ij en reageerden verdeeld op het opt reden van de Unie. De Rooms-Kat holieke
St aat spart ij (RKSP) had er geen bezwaar t egen wanneer haar leden ook lid zouden worden van de
Unie. Ook de part ij t op van de Vrij zinnig Democrat ische Bond (VDB) zag geen redenen om de leden
een lidmaat schap van de Unie af t e raden: als het lidmaat schap met de VDB maar gehandhaafd
bleef. Een aant al voormannen van de SDAP zoals W. Drees (1886-1988) en J.J. Vorrink (1891-1955)
moest echt er niet s van de Unie hebben. Toch slot en veel SDAP’ ers zich wel bij de Unie aan. Het
kracht igst e verzet t egen de Unie kwam van de kant van de Liberale St aat spart ij en vooral van de
ARP. 17 Maar al dit verzet kon niet verhinderen dat de oproep van de Unie een succes werd. Binnen
drie maanden na de oproep van het driemanschap had De Nederlandse Unie al meer dan 400.000
leden. De meest e leden waren echt er lid geworden om daarmee hun afkeer t e t onen van de NSB en
de bezet t er. De ideologie van de Unie deed er voor hen niet zo aan t oe. 18
De Nederlandse Unie st ond niet helemaal afwij zend t egenover samenwerking met de Duit sers. Zo
st ond de Unie bij voorbeeld welwillend t egenover de Wint erhulp en de Arbeidsdienst . Wel verwierp
de Unie het voorst el van de bezet t er om Nederlanders in t e zet t en in de st rij d t egen ‘ de Bolsj ewist en’ in Rusland. Hierop beslot en de Duit sers in december 1941 om De Nederlandse Unie t e verbieden. Lidmaat schap met de Unie st ond voor de bezet t er voort aan gelij k met een ant i-Duit se houding.
Halverwege 1942 werd een groot deel van de leiding en het kader van de Unie gearrest eerd en ondergebracht in het gij zelaarskamp t e Sint Michielsgest el.
 6LQW0LFKLHOVJHVWHO
In j uni, sept ember en okt ober 1940 arrest eerden de Duit sers een groot aant al vooraanst aande Nederlanders. Hun arrest at ie was een react ie op de gevangenneming van Duit sers in Nederlands-Indië.
De door de Duit sers opgepakt e mensen werden daarom de Indische gij zelaars genoemd.
Via Buchenwald en Haren werden de arrest ant en ondergebracht in het kleinseminarie Beekvliet in
het Brabant se Sint Michielsgest el. In dit kamp zat en sinds mei 1942 al ruim 450 leidinggevende Nederlanders gegij zeld. 19
De bewegingsvrij heid in het kamp was groot . Er was geen enkel gebrek aan voedsel en de medische
verzorging was uit st ekend. Zonder noemenswaardige problemen konden de gij zelaars cont act onderhouden met de buit enwereld. Verder had men volop gelegenheid met elkaar van gedacht en t e
wisselen. Er werden colleges gegeven door gij zelaars en er ont st onden st udiegroepen waarin allerlei
vraagst ukken werden besproken. 20
Zo ont st ond onder leiding van M. van der Goes van Nat ers (geb.1900), lid van het hoofdbest uur van
de SDAP, de Sociologische St udiegroep. 21 Deze groep, die aan het begin uit 50 personen best ond,
kwam eens in de t wee weken bij een. Men had zichzelf een driet al t aken t oegekend. Allereerst wil-
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de men zich bezinnen op de vraag hoe het polit ieke st elsel na de oorlog zou moet en worden opgebouwd. Er werd gezocht naar een st aat svorm met een parlement dat een deel van zij n t aken op
sociaal en economisch gebied zou afst aan aan nieuw op t e richt en organen. Verder wilde de st udiegroep nadenken over de rol van de godsdienst in de Nederlandse samenleving, ervan uit gaande dat
ons volk gest empeld was door het christ endom. Tenslot t e boog de st udiegroep zich over de vraag
welke plaat s het socialisme na de oorlog in Nederland zou moet en innemen.
De besprekingen leidden uit eindelij k nergens t oe. Alle deelnemers waren weliswaar voor een bepaalde economische ordening, maar over de vorm ervan liepen de meningen t eveel uit een. Daarnaast kwam men niet verder dan het uit spreken van de gezamenlij k gedeelde overt uiging dat er na
de oorlog een brede progressieve volkspart ij opgericht zou moet en worden. Maar over de vraag hoe
deze part ij er precies uit moest zien kon men geen overeenst emming bereiken. 22
De st udiegroep leidde niet t ot de gewenst e result at en en de behoeft e ont st ond om in een kleiner
gezelschap dieper op de zaken in t e gaan. Er werd daarom, naast de Sociologische St udiegroep, een
nieuwe groep opgericht . Vanaf j uli 1942 kwam deze groep van zevent ien mannen, de Heeren Zevent ien genoemd bij een. 23
Vert egenwoordigers van de diverse polit ieke part ij en waren vert egenwoordigd, waaronder Banning
en Van der Goes van Nat ers (SDAP), Eint hoven (Nederlandse Unie), W. Schermerhorn (1894-1977,
VDB), St ruycken (1906-1977, RKSP), N. Okma (1904-1955, ARP), P. Lieft inck (1902-1989, CHU) en
D.J. von Balluseck (1895-1976, Liberale St aat spart ij ). Ook de hist oricus P.C.A. Geyl (1887-1966)
maakt e deel uit van de Heeren Zevent ien. De meest en hadden voor de oorlog slecht s een ondergeschikt e rol gespeeld in de polit iek. Ze waren over het algemeen j onger dan de vooraanst aande leiders van vóór de bezet t ing. Ze st onden allen krit isch t egenover het vooroorlogse polit ieke best el.
De besprekingen van de Heeren Zevent ien waren vert rouwelij k. Er werd gesproken over de polit ieke
t oekomst van Nederland en over de t e verwacht en problemen.
Vanaf het begin bleek echt er al dat de Heeren Zevent ien int ern verdeeld waren. Voorzit t er Schermerhorn vond dat er na de oorlog een christ elij ke st aat moest worden opgebouwd. De herleving van
het christ elij k geloof t ij dens de oorlog mocht niet verloren gaan. De niet -christ enen zouden de superiorit eit van het christ endom verst andelij k moet en aanvaarden. Van der Goes en Geyl verzet t en
zich hier heft ig t egen. Geyl weigerde t e erkennen dat alleen in het christ endom een waarborg t egen het nat ionaal-socialisme was t e vinden.
De verschillen in opvat t ing over de naoorlogse vernieuwing bleken onoverbrugbaar t e zij n en daarom besloot een aant al deelnemers een apart e gesprekskring t e vormen. De vast e kern van deze
gesprekskring werd gevormd door Banning, Schermerhorn, Lieft inck en Eint hoven. Eind august us
1942 kwam de groep voor het eerst bij een. In j anuari 1943 t raden ook De Quay en H. Kraemer
(1888-1965) t oe. 24 De bedoeling was om met een gemeenschappelij k opgest eld manifest naar buit en
t e komen en een programma op t e st ellen voor een brede volksbeweging. Ter voorbereiding hiervan
st elden de deelnemers een aant al not a’ s op die uit gebreid met elkaar werden besproken. De inhoud
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van deze not a’ s vormden de basis van het lat ere Program en Toelicht ing van de Nederlandse Volksbeweging .
De inhoud van de besprekingen waren doelbewust geheim gehouden om zo de leiding van de naoorlogse vernieuwing zelf in handen t e houden. Madelon de Keizer spreekt van een “ overrompelingsst rat egie” . 25 Hierdoor zou men direct na bevrij ding al een uit gekrist alliseerde mening kunnen present eren en daarmee een voorsprong hebben in de bezinning over de polit ieke vernieuwing.


'H1HGHUODQGVH9RONVEHZHJLQJ

Na de bevrij ding van ons land werd de schade opgenomen. Die bleek enorm groot t e zij n: “ een leeg
geplunderd land, zonder voedsel, zonder indust rie, handel of nij verheid, zonder t ransport mogelij kheden” . 26 Er waren dan ook vele milj arden guldens nodig om de eerst e nood t e lenigen en om de
invest eringen voor de wederopbouw t e kunnen financieren. Hier kwam nog eens bij dat er veel geld
nodig was om een legermacht naar Nederlands-Indië t e kunnen st uren.
Het waren deze omst andigheden waarin Banning, zoals we in het begin van dit hoofdst uk zagen, de
oproep deed om er als Nederlanders samen de schouders onder t e zet t en. Alleen een geest elij ke
vernieuwing zou het land weer gezond kunnen maken. En aan deze geest elij ke vernieuwing wilde de
Nederlandse Volksbeweging graag leiding geven. “ Terugkeer naar de oude verhoudingen is een misdaad t egenover hen, die voor onze vrij heid hebben geleden en met hun leven hebben bet aald.”
klonk het niet zonder ret oriek uit zij n mond. 27
De voorbereidingen voor de opricht ing van de Nederlandse Volksbeweging (NVB) hadden plaat sgevonden in het gij zelaarskamp in Sint Michielsgest el. Daarom kon de NVB al snel na de bevrij ding
worden opgericht . Op 24 mei 1945 was de officiële opricht ingsvergadering. Schermerhorn werd
gekozen als voorzit t er en Banning als t weede voorzit t er. 28 Toen Schermerhorn in j uni 1945 minist erpresident werd, nam Banning de voorzit t ershamer van hem over.
De NVB is nooit zo’ n massabeweging geweest als De Nederlandse Unie in het begin van de oorlog.
Telde de Unie meer dan 400.000 leden, de NVB heef t er nooit meer dan 15.000 gehad. Veel leden
waren ook nog lid van één van de oude polit ieke part ij en, hoewel vooral veel CHU’ ers hun lidmaat schap van de CHU opgaven. Verder was er een groot aant al zogenaamd polit iek daklozen t oeget reden, mensen die vóór de oorlog geen lid waren van een polit ieke part ij . 29
Nog voor de officiële opricht ingsvergadering was de NVB al met een oproep t ot het Nederlandse
volk gekomen. Deze oproep begon met het uit spreken van een viert al overt uigingen, die de basis
vormden voor het denken van de Nederlandse Volksbeweging: 30
1. De Tweede Wereldoorlog bet ekent de afsluit ing van een oud t ij dperk en het begin van een
nieuwe periode.
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2. Nederland heeft een geest elij ke vernieuwing nodig. Deze vernieuwing moet gevoed worden door
de levende bronnen van het christ endom en het humanisme, want dit zij n de t wee bronnen die
de Nederlandse volkskracht st eeds hebben gest empeld.
3. Fundament van de vernieuwing is het personalist isch socialisme. Dit wil zeggen dat de mens
verant woordelij kheid draagt en dat deze verant woordelij kheid alleen in dienst van een recht vaardige gemeenschap t ot ont plooiing komt .
4. Alle gebieden van het menselij k leven zij n gebonden aan normen als barmhart igheid, gerecht igheid, waarheid en naast enlief de. Deze normen zij n gegrond in Gods wil, maar worden ook in
niet -christ elij ke overt uiging gegrond.
Volgens de NVB moest de christ elij ke ant it hese en de klassenst rij d in de polit iek worden losgelat en.
Het polit ieke leven zou “ zich langs andere scheidslij nen dan voor 1940 (…) moet en bewegen” . 31 Het
aant al polit ieke part ij en zou hierdoor kunnen verminderen, “ door een concent rat ie op de wezenlij ke, aan de behoeft en en eisen der nieuwe maat schappelij ke verhoudingen beant woordende beginselen” . 32 Gedacht werd aan een polit iek st elsel met slecht s t wee part ij en: een progressieve en
conservat ie volkspart ij .
Binnen de NVB werd druk gediscussieerd over de vraag hoe haar vernieuwingsideeën gerealiseerd
konden worden. Moest de NVB een polit ieke part ij worden en meedoen met de verkiezingen of j uist
niet ? In sept ember 1945 werd beslot en om de NVB niet om t e zet t en in een polit ieke part ij . 33 Het
groot st e bezwaar t egen een omzet t ing in een polit ieke part ij was dat de NVB zich hierdoor t egenover de andere polit ieke part ij en zou plaat sen. Dat wilde de NVB niet , men wilde een brede volkspart ij met personalist isch-socialist ische doelst ellingen. En om dat t e bereiken moest men j uist samenwerken met de best aande polit ieke part ij en. 34


'H3DUWLMYDQGH$UEHLG

De Nederlandse Volksbeweging wilde zichzelf dus niet omvormen t ot een polit ieke part ij . Beslot en
werd om het gesprek aan t e gaan met het hoofdbest uur van de Sociaal Democrat ische Arbeiderspart ij . Dit gesprek result eerde in de opricht ing van een polit ieke st udiecommissie. Deze commissie
kreeg als t aak de opricht ing van een nieuwe brede volkspart ij voor t e bereiden.
In de commissie zat en ondermeer Schermerhorn, Banning , G.E. van Walsum (1900-1980), Drees,
Vorrink en Van der Goes Nat ers. De RKSP, CHU35, VDB36 en Christ en-Democrat ische Unie (CDU) 37
werden ook aangeschreven met de vraag of ze mee wilden werken aan de vorming van een nieuwe
volkspart ij .
De RKSP en de CHU reageerden negat ief op dit verzoek. De rooms-kat holieken vonden het belangrij ker om in de naoorlogse sit uat ie t e werken aan een kat holiek eenheidsverband. Nog in het bevrij dingsj aar werd de RKSP herdoopt t ot de Kat holieke Volkspart ij (KVP), een beginsel- èn programpart ij . 38 De meerderheid van de CHU was vast beslot en haar zelfst andigheid t e bewaren. De ARP en de

12




CPN waren niet uit genodigd om deel t e nemen aan de st udiecommissie. Het was duidelij k dat deze
beide part ij en na de oorlog zelfst andig verder wilden gaan.
Het overleg in de st udiecommissie verliep in het begin erg moeizaam. De SDAP st elde als voorwaarde dat de nieuwe part ij haar symbolen (rode vlag, de int ernat ionale) en int ernat ionale cont act en
overnam. Van Walsum (CHU) verzet t e zich hier heft ig t egen. Het leek een breekpunt t e worden,
maar na bemiddeling van Kraemer, legde Van Walsum zich neer bij de eisen van de SDAP. De weg
was nu vrij om een nieuwe part ij op t e richt en. En na een zevent al vergaderingen kwam de commissie met het voorst el t ot opricht ing van een nieuwe part ij : de Part ij van de Arbeid (PvdA).
De SDAP, VDB en CDU hieven zichzelf op om t oe t e kunnen t reden t ot de nieuwe part ij . Omdat de
nieuwe part ij erkende dat er een nauw verband best ond t ussen geloof en polit iek, slot en ook een
aant al CHU’ ers, waaronder Van Walsum en Lieft inck zich er bij aan, net als een groot aant al polit iek daklozen.
Op 6 februari 1946 was het zover: het st icht ingscongres van de PvdA vond plaat s. Een j aar na de
opricht ing werd het beginselprogramma van de PvdA aangenomen. In 37 art ikelen gaf de part ij rekenschap van de koers die ze wilde varen. 39
De PvdA wil st reven naar de verwezenlij king van een democrat isch-socialist ische maat schappij
(art .1-4). Hieronder verst aat ze “ een samenleving op de grondslag van geest elij ke en st aat kundige
vrij heid, doordrongen van de eerbiediging van de medemens en gekenmerkt door een democrat ische gezindheid in het gehele volksleven, die de opbloei van het persoonlij k en gemeenschappelij k
leven mogelij k maakt .” (art .2) Bij het st reven naar de recht vaardige samenleving weet men zich
gebonden aan het beginsel van de democrat ie. (art .17-21)
De part ij verzet zich t egen het kapit alisme (art .5-8). Het kapit alisme veroorzaakt immers groot
sociaal onrecht en brengt geest elij ke armoede in grot e groepen van de bevolking. Het persoonlij k
en gemeenschapsleven wordt door het kapit alisme vermat erialiseert . (art .8)
Op economisch gebied wil de PvdA “ een planmat ige leiding en ordening van voort brenging en verdeling, waarbij het mot ief van dienst aan de gemeenschap als richt snoer geldt ” . (art .10) Men wil de
invoering van bedrij fschappen (art .15), die zowel “ adviserend en verordenend behoren t e werken
op sociaal en economisch t errein” . (art .16)
Kerk en St aat moet en weliswaar gescheiden zij n, maar de St aat is medeverant woordelij k “ voor het
best e geest elij ke erfgoed van ons volk en gebonden (…) aan zedelij ke normen” . (art .24) De vrij heid
van de kerken moet worden gewaarborgd om hun roeping t e vervullen. De part ij erkent dat de kerken over het st aat kundig en maat schappelij k leven mogen spreken. (art .34)
De PvdA voert een act ieve cult uurpolit iek, waarbij de fundament ele bet ekenis van levensbeschouwing en geloofsovert uiging voor opvoeding en onderwij s worden erkend. (art .32)
Iedereen die inst emt met het beginselprogram kan lid worden van de PvdA, ongeacht iemands geloofsovert uiging. De part ij is van mening dat er een “ innig verband t ussen levensovert uiging en polit iek inzicht ” best aat . Maar dat wil niet zeggen dat een polit ieke part ij op grondslag van een gods-
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dienst ige belij denis georganiseerd moet worden. De ant it hese in de polit iek wordt principieel verworpen. (art .35)
Wat vóór de oorlog voor onmogelij k werd gehouden, was nu gerealiseerd. Er was een part ij die zowel de ant it hese als de klassenst rij d verwierp. Banning kon daarom ent housiast uit roepen: “ er is
een doorbraak, er wordt een nieuw begin gemaakt , een nieuwe weg wordt geopend. Hier: de Part ij
van de Arbeid!” 40
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Banning, 5HGH, 9
Banning hield zij n t oespraak t ij dens een bij eenkomst in de Rivièrahal, een hal in de Rot t erdamse diergaarde Blij dorp. Deze bij eenkomst was bedoeld om het gedacht egoed van de Nederlandse Volksbeweging
t e promot en. Overal in het land werden door de Nederlandse Volksbeweging dergelij ke bij eenkomst en georganiseerd.
Banning, 5HGH, 9.
Volgens Banning waren er in de Nederlandse polit iek t wee scheidingslij nen die doorbroken moest en worden: “ de Christ elij ke-ant it hese en de klassenst rij d-gedacht e” . Banning, 5HGH, 2.
In de lit erat uur wordt de t erm ‘ zuil’ op verschillende manieren gebruikt . Het voert in het kader van deze
script ie t e ver om hier verder op in t e gaan. Ik volg Lij phart die met zuilen ” bepaalde bevolkingsgroepen”
bedoelt (Lij phart , 9HU]XLOLQJ 27.). Zie voor de discussie over de t erm ‘ zuil’ : St uurman, 9HU]XLOLQJ.
Verder verwij s ik nog naar Kennedy die schrij ft dat de t erm ‘ verzuiling’ in 1936 is verzonnen door ambt enaren om een onderscheid t e kunnen maken t ussen verschillende subcult urele organisat ies. Het werd niet
alleen als neut rale wet enschappelij ke t erm gebruikt . Na 1945 kreeg het woord ‘ verzuiling’ een negat ieve
gevoelswaarde. Het st ond voor ‘ hokj esgeest ’ uit de j aren dert ig en voor een bekrompen leven in de subcult uren. Kennedy, 1LHXZ%DE\ORQ, 36.
Laarse, “ Een morele nat ie” , 72.
Vanuit het Réveil zij n er allerlei organisat ies opgericht om maat schappelij ke misst anden t e best rij den.
Hierbij moet vooral de naam van O.G. Heldring (1804-1876) worden genoemd. Heldring bevorderde kolonisat ie van arme gezinnen uit de Bet uwe in de Anna Paulownapolder. Verder st icht t e hij een doorgangshuis
voor verwaarloosde j ongens in Hoenderloo, zet t e hij zich in voor best rij ding van prost it ut ie en richt t e hij
een asiel op voor vrouwen en meisj es in Zet t en. Ook spande Heldring zich in voor het zendingswerk. Rakser, 1HGHUODQGV+HUYRUPGH.HUN, 97-99.
Van der Werf schrij ft dat de christ elij ke organisat ie in het Nederlands Réveil is geboren. “ Daarbij werd
geen uit voerige principiële verdediging van dit ont st aan gegeven, het geheel ont st ond veeleer onder de
druk van de pract ische omst andigheden. Men kon niet anders.” Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 15.
Volgens Groen van Prinst erer behoorde “ elke t ak van filant ropische volksopvoeding eigenlij k het werk van
een belij dende kerk” t e zij n. Rakser, 1HGHUODQGV+HUYRUPGHKerk, 98v.
“ Vanuit Groens visie op Kerk en st aat in Nederland is er geen plaat s voor een christ elij ke vereniging. Maar
door de pract ische sit uat ie gedwongen, als nl. de st aat godsdienst loos wordt en de Kerk werkeloos blij ft ,
moet Groen van t act iek veranderen en doet mee in de christ elij ke vereniging. Het is de t ragiek van
Groens leven, dat hij t egengest eld aan eigen visie heeft moet en handelen en dat anderen, wat voor hem
een nood was, t ot deugd maakt en en zo in feit e het beginsel veranderden.” Werf, .HUN HQ FKULVWHOLMNH
YHUHQLJLQJ, 25.
Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 37-46 en 61-63.
“ In Kuypers denken is een hecht e fundering gegeven voor de christ elij ke vereniging.” Werf, .HUNHQFKULV
WHOLMNHYHUHQLJLQJ, 46.
Volgens Kuyper is in de geschiedenis st eeds de vij andschap op t e merken t ussen het koninkrij k van God en
de macht van de boze. Deze ‘ ant it hese’ zorgt ervoor dat er een scheiding van geest en ont st aat , ook op
het t errein van de cult uur. In de wet enschap is er bij voorbeeld een onoverbrugbare kloof t ussen mensen
die God als Schepper erkennen en hen die alleen willen werken met zogenaamde ‘ nat uurlij ke gegevens’ .
Hier bot st en t wee absolut e uit gangspunt en van t wee soort en van wet enschap. Volgens Kuyper zal de ant it hese naarmat e de wederkomst dicht erbij komt , st eeds feller worden. Zo komt er een split sing en deling
in de maat schappij . Trimp, .X\SHU, 73v. Zie voor de t erm ‘ ant it hese’ verder paragraaf 5.4.
Zoals ik al schreef, werd de ARP opgericht uit verzet t egen de Wet op het Lager Onderwij s van het Kabinet -Kappeyne.
Vij f zuilen wanneer de prot est ant se zuil wordt onderverdeeld in een hervormde en een gereformeerde
zuil. Er wordt ook wel een verdeling in drie zuilen gemaakt : een rooms-kat holieke zuil, een prot est ant se
zuil en een algemene zuil.
St uurman, 9HU]XLOLQJ
De t ekst van dit manifest luidde als volgt : “ Uit de nood der t ij den is een nieuwe t aak geboren. Wij nodigen u uit , met ons deze t aak op t e nemen. Wij roepen u op, met eigen kracht en overeenkomst ig onze eigen Nederlandse aard, gezamenlij k door kordat en arbeid naar een nieuwe Nederlandse saamhorigheid t e
st reven. Allereerst is nodig:
Erkenning van de gewij zigde verhoudingen;
Nat ionale samenwerking op de allerbreedst e grondslag;
Harmonische economische opbouw met samenbinding van alle arbeidskracht en in ons volk;
Sociale recht vaardigheid opdat er kome werk voor allen en arbeidsvreugde voor allen, voor j ong en oud,
voor de st erke en de zwakke;
Bezieling van de j eugd in vaderlandse zin.
Dit willen wij verwezenlij ken op Nederlandse wij ze, eerbiedigend de t radit ionele geest elij ke vrij heid en
verdraagzaamheid.
Wij willen ons werk verricht en in cont act met de Nederlandse aut orit eit en en met de bezet t ingsaut orit eit en.
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Nederlanders! Geef aan ons st reven uw aller kracht en. Wie zich afzij dig houdt , schaadt de Nederlandse
zaak. Sluit U aan!”
Gecit eerd via Jong, .RQLQNULMNGHU1HGHUODQGHQ. Dl. 4, 459.
De ARP had vooral bezwaren t egen het feit dat de Nederlandse Unie wilde samenwerken met de bezet t er.
Samen met de Christ elij k-Hist orische Unie organiseerden ze massabij eenkomst en waarin st elling werd genomen t egen het st reven van de Nederlandse Unie. Jong, .RQLQNULMNGHU1HGHUODQGHQDl. 4, 515.
“ Voor de meest e leden was de t oet reding t ot de Unie een ant i-NSB gebaar en een ant i-Duit s gebaar.”
Wolt j er, 5HFHQW9HUOHGHQ 193.
In t ot aal hebben er t ij dens de oorlog ongeveer 1900 mensen gevangen gezet en in Sint Michielsgest el, Rond
mei 1942 was de groep gevangenen het groot st , t oen waren er rond de 1200. Daarna nam hun aant al gest aag af. Mensen die ziek waren, mocht en vaak naar huis. In sept ember 1944, t oen de bevrij ding van het
zuiden van Nederland st eeds dicht erbij kwam, waren er nog 270 gij zelaars in Sint Michielsgest el. Zij werden overgebracht naar Vught . Keizer, 6LQW0LFKLHOVJHVWHO, 21.
“ Om hun zinnen t e verzet t en en de t ij d zo zinvol mogelij k t e best eden organiseerden de gij zelaars de
meest uit eenlopende act ivit eit en: van een reisclub met de naam ‘Gest el op reis’ t ot cursussen en st udiegroepen over vrij wel elk onderwerp – van egypt ologie t ot elect rot echniek, van Fries t ot Frans, van st errenkunde t ot st erkt eleer, met opdracht en en al. Veel kampbewoners waren in de gelegenheid vanuit hun
deskundigheid een bij drage t e leveren.” Jongh, %XVNHV, 234.
De groep werd Sociologische St udiegroep genoemd omdat men de naam Socialist ische St udiegroep t e
gevaarlij k vond met het oog op de Duit se cont role. Keizer, 6LQW0LFKLHOVJHVWHO, 55.
De nieuwe volkspart ij mocht van Van der Goes niet ont aarden in een verzamelbak van min of meer progressief denkenden. Het moest een federat ie zij n van mensen met verschillende geloofsovert uigingen, die
allemaal bewust de sociaal-democrat ie als uit gangspunt namen. Keizer, 6LQW0LFKLHOVJHVWHO, 77v.
De ‘Heeren Zevent ien’ zij n genoemd naar het best uurscollege van de Verenigde Oost indische Compagnie.
Kraemer werd om gezondheidsredenen in mei 1943 vrij gelat en en in j uni 1943 werd Lieft inck naar Duit sland gevoerd. Keizer, 6LQW0LFKLHOVJHVWHO, 138.
Keizer, 6LQW0LFKLHOVJHVWHO, 161.
Duynst ee, 6FKHUPHUKRUQ'UHHV, 14.
Banning, 5HGH5
Banning slaat de plank hier volledig mis. Met evenveel recht kan namelij k precies het t egenovergest elde
beweerd worden. Er zij n velen geweest die in de oorlog met gevaar voor eigen leven zich t egen de Duit sers hebben verzet , t erwij l ze de krit iek van Banning op het vooroorlogse best el niet deelden! Iemand als
R.J. Dam bij voorbeeld, die door de Duit sers is gefusilleerd, had grot e bezwaren t egen de Nederlandse
Volksbeweging. Zie: R.J. Dam, “ Schet s en beoordeling van de beginselen der “ Nederlandsche Volksbeweging,” 'H5HIRUPDWLH21, no.42 (27-06-1946): 342-343.
Volgens Banning best ond er voor de oorlog “ In alle kringen (…) een weerzin om geest elij k met elkaar in
cont act t e t reden.” (Banning, Rede, 1) Nu acht ik het zeker niet onwaarschij nlij k dat de maat schappij
voor de oorlog, zeker in vergelij king met nu, in zekere zin geslot en was. Maar ook voor de oorlog was er
wel cont act met mensen buit en de ‘eigen zuil’ . De gereformeerde Buskes speelde gewoon met de ort hodox-j oodse kinderen bij hem uit de buurt . (Buskes, +RHUD, 5) En in de bundel (HXZOLQJHQ, een reeks int erviews met mensen die in 1994 honderd j aar of ouder waren, vert elt de hervormde Koop de Grouw uit het
Friese Nij beet s, dat hij op zondag gewoon speelde met zij n boezemvriend, die niet naar de kerk ging.
(Gunneman, (HXZOLQJHQ, 60) De Gouw t rouwde overigens met een gereformeerd meisj e. Gunneman,
(HXZOLQJHQ, 63.
De Quay, die in Sint Michielsgest el had meegewerkt aan de voorbereidingen, werd uit het best uur geweerd. Een groot aant al leden van de NVB was van mening dat de leden van het driemanschap van de Nederlandse Unie geen vooraanst aande rol in de NVB mocht en spelen omdat ze zich in de oorlog niet als
‘goede vaderlanders’ hadden gedragen. Jong, .RQLQNULMNGHU1HGHUODQGHQDl. 12, 184.
Bij voorbeeld Frans Goedhart (1904-1990), één van de redact euren van +HW 3DURRO. Jong, .RQLQNULMN GHU
1HGHUODQGHQDL. 12, 184.
3URJUDPHQWRHOLFKWLQJ, 1.
3URJUDPHQWRHOLFKWLQJ, 2.
3URJUDPHQWRHOLFKWLQJ 25.
Volgens Banning was het nooit de bedoeling geweest dat de NVB een polit ieke part ij zou worden. “ Wij
wilde niet een nieuwe polit ieke SDUWLM (cursivering van Banning, GvH) st icht en – het is onzin om t e beweren, dat de PvdA in Gest el zou zij n ont st aan; maar wij wilden wel een EHZHJLQJ (cursivering van Banning,
GvH), die de polit ieke part ij en zou st uwen op de weg naar andere part ij format ie” . Banning, 7HUXJEOLN,
61.
“ De Nederlandse Volksbeweging zou dus geen part ij zij n maar een op de best aande part ij en inwerkende
geest elij k-cult urele ‘beweging’ . Jong, .RQLQNULMNGHU1HGHUODQGHQ. Dl. 12, 186.
De Christ elij k-Hist orische Unie (CHU) ont st ond in 1908. Aan de basis st ond A.F. de Savornin Lohman (18371924). Deze was oorspronkelij k ant irevolut ionair, maar verliet in 1898 de ARP na meningsverschillen met
Kuyper, onder andere over de kiesrecht uit breiding waar Kuyper voorst ander en Savornin Lohman t egenst ander van was. Wolt j er, 5HFHQW9HUOHGHQ, 46.
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De Jong schrij ft dat de ARP “ uit gesproken gereformeerd in Kuyperiaanse zin” was en de CHU meer “ algemeen-prot est ant s” . Ook was er een verschil in de sociale basis: “ de ARP een part ij van ‘kleine luyden’ , de
CHU eerder een van maat schappelij k hoger geplaat st en.” Jong, .RQLQNULMNGHU1HGHUODQGHQDl. 12, 174.
De Vrij zinnig Democrat ische Bond (VDB) werd in 1901 opgericht door mensen die uit onvrede over de koers
van de Liberale Unie deze part ij verliet en. De vrij zinnig-democrat en st onden voor algemeen kiesrecht en
een kracht ige sociale polit iek. Wolt j er, 5HFHQW9HUOHGHQ, 35.
Bij de verkiezingen in 1937 behaalde de VDB 6 zet els. Wolt j er, 5HFHQW9HUOHGHQ, 752.
De CDU, opgericht in 1926, werd voor de oorlog t ot de linkerhelft van de Tweede Kamer gerekend. Bij de
verkiezingen in 1937 haalde de part ij t wee zet els. Jong, .RQLQNULMNGHU1HGHUODQGHQ. Dl. 12, 167.
“ De opricht ers waren ort hodoxe christ enen die zich niet bij de SDAP wilden aansluit en. De SDAP, zo
vreesden zij , moest van kerk en geloof weinig hebben, godsdienst werd er als privé-zaak beschouwd.”
Jongh, %XVNHV, 115.
Zie paragraaf 3.1.
Beginselprogram opgenomen in Banning, .RPSDV, 5-12.
Gecit eerd via Wiet en, 'DJEODGHQGRRUEUDDN, 210.
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HOOFDSTUK 3 – CHRISTELIJKE VOORSTANDERS VAN DE DOORBRAAK


´(172&+9(5:(53(1:,-((1&+5,67(/,-.(3$57,-µ
[Rhij n, :DDURPDOVSURWHVWDQWVFKULVWHQOLGYDQGH3DUWLMYDQGH$UEHLG"11]

In 1952 vond er in Delft een openbaar debat plaat s t ussen A.A. van Rhij n1 en S.U. Zuidema. 2 Inzet
van het debat was de vraag of een christ en wel of geen lid kon worden van de Part ij van de Arbeid.
Van Rhij n meende van wel: de PvdA was immers een werkgemeenschap, en geen geloofsgemeen-

schap. 3 Na het debat gaf hij een brochure uit met de veelzeggende t it el :DDURPDOVSURWHVWDQWV

FKULVWHQOLGYDQGH3DUWLMYDQGH$UEHLG" 4

In dit hoofdst uk best eed ik aandacht aan de christ elij ke voorst anders van de doorbraak. Hierbij
bespreek ik eerst de t wee belangrij kst e st imulat ors van de doorbraak: de predikant en W. Banning
en J.J. Buskes (1899-1980). (3.1) Daarna kij k ik naar de bezwaren die de voorst anders van de doorbraak hadden t egen apart e christ elij ke organisat ies. Dit alles leidde er t oe dat lidmaat schap van
christ elij ke part ij en voor christ enen niet langer vanzelfsprekend waren. (3.3)


&KULVWHOLMNHVWLPXODWRUVYDQGHGRRUEUDDN

Er zij n veel meer christ elij ke voorst anders geweest van de doorbraak dan ds. Banning en ds. Buskes.
Ik noemde in de inleiding van dit hoofdst uk al de naam van Van Rhij n. Verder valt er bij voorbeeld
ook t e denken aan mannen als N. St ufkens (1890-1964), K.H. Miskot t e (1894-1976) en de in het vorig
hoofdst uk genoemde G.E. van Walsum en P. Lieft inck.
Dat ik er voor gekozen heb om apart aandacht t e best eden aan Banning en Buskes, is echt er niet
willekeurig. De Keizer noemt Banning namelij k de inspirat or bij uit st ek van het vernieuwingsst reven. 5 En De Jongh schrij ft in zij n biografie over Buskes dat Buskes voor velen het symbool van de
doorbraak werd. 6
 :%DQQLQJ



Willem Banning werd geboren in 1888 in een Fries hervormd arbeidersgezin t e Makkum. 7 Banning
bleek goed t e kunnen leren en op aandrang van zij n onderwij zers, st uurden zij n ouders hem in 1903
naar de kweekschool in Haarlem. In die t ij d ont st ond er onder kweekschoolleerlingen een beweging, waaruit zich lat er de j eugdbeweging ont wikkelde. 8 Er was een groeiend besef van generat iet egenst elling. 9 Het idealisme van de beweging sprak Banning aan.
Gedurende zij n st udie in Haarlem speelde de godsdienst nauwelij ks een rol in zij n leven. Hij ging
niet naar de kerk en de godsdienst lessen deden hem niet veel, “ maar de liefde van Moeder voor de
Christ usfiguur bleef in mij doorwerken.” 10

18

Van 1907-1909 was Banning onderwij zer in Hoorn. Daar leerde hij ds. J.T. Tent hoff (1847-1916)
kennen. Tent hoff had geschrift en van Karl Marx gelezen en was overt uigd socialist geworden. 11 Onder zij n invloed besloot Banning predikant t e worden. Niet uit liefde voor de kerk of uit een innerlij ke gebondenheid aan de Boodschap van het evangelie, maar omdat hij het volk maat schappelij k
en zedelij k wilde verheffen. 12
In 1913 schreef Banning zich in aan de universit eit van Leiden. Daar werd hij geboeid door de hoogleraren P.D. Chant epie de la Saussaye13 1848-1920), W.B. Krist enen14 (1867-1953) en met name
K.H. Roessingh15 (1886-1925).
Een j aar nadat Banning begonnen was met zij n t heologiest udie brak de Eerst e Wereldoorlog uit . Het
was een schok voor de j ongeren: de wereld waart egen zij opposit ie voerden, was ingest ort . Banning
besloot lid t e worden van de Sociaal Democrat ische Arbeiderspart ij . Volgens hem moest de socialist ische beweging de t oon aangeven in de na de oorlog opnieuw op t e bouwen wereld. Banning had de
geschrift en van Marx best udeerd en hoewel hij diens hist orisch mat erialisme afwees, verdedigde hij
het socialisme op zedelij ke gronden. 16 In 1931 werd Banning lid van het part ij best uur van de SDAP.
Er werd op hem aangedrongen om de polit iek in t e gaan, maar Banning zag dit niet zit t en. Hij vond
t heologen die de polit iek ingegaan waren, slecht e polit ici. “ Abraham Kuyper voorop.” 17
In de zomer van 1916 gingen Banning en zij n vrouw naar een zomercursus van de Vereniging van
Woodbrookers in Holland. Deze vereniging was een reünist enclub van j onge (voornamelij k)
t heologiest udent en die een aant al maanden in het Engelse Woodbrooke-Set t lement hadden
doorgebracht . Deze j ongeren waren geraakt door de blij moedige christ ocent rische myst iek van het
Quakerisme in de Angelsaksische wereld. Men beleefde op de zomercursus een diepe eenheid
ondanks verschillende t heologische st andpunt en. Banning werd gegrepen door de sfeer bij de
Woodbrookers. In een brief aan Buskes schreef hij : “ En als Woodbrooker geloof ik dat eenheid in
God mogelij k is bij zeer uit eenlopende godsdienst ige overt uiging; dat diepgaande verschillen het
samengaan in prakt iese arbeid niet mógen belet t en, wanneer die arbeid zo ont zaglik zwaar is als de
st rij d t egen het moderne kapit alisme.”

18

In 1917 werd Banning in zij n eerst e gemeent e bevest igd: in de hervormde kerk t e Haarlo. Hier
kwam hij veel sociale ellende t egen: alcoholmisbruik, klassent egenst ellingen en het zogenaamde
‘onderwonen’ . Rij ke boeren met veel grond verpacht t en arbeiderswoningen voor lage prij zen. De
arbeiders waren dan wel verplicht om drie dagen in de week voor lage lonen op de boerderij t e
komen werken. Banning verzet t e zich t egen het sociale onrecht . Hij besprak sociale vraagst ukken
en richt t e een bibliot heek op zodat arbeiders zich konden vormen. Toen Banning in 1921 een beroep naar Sneek aannam, st ond hij bekend als ‘rooie dominee’ .
In 1928 beëindigde Banning zij n predikant swerk. Hij wilde zich opnieuw geest elij k oriënt eren en
zich wij dden aan een promot ieonderzoek. 19 Een j aar lat er werd Banning voorzit t er van het religi-

19

eus-socialist isch cent rum van de Arbeiders Gemeenschap van de Woodbrookersgemeenschap in Nederland.
De Arbeiders Gemeenschap, gevest igd in Barchem, had als doelst elling de arbeiders t e bevrij den
van het klassenkarakt er van de kapit alist ische orde. Om dit t e bereiken werden er onder meer
cursussen aangeboden om de arbeiders t e vormen. De onderwerpen van deze cursussen waren van
godsdienst ige, sociaal-polit ieke en pedagogische aard. Elke avond werd afgeslot en met een st ille
medit at ie. Zo wilde de Arbeiders Gemeenschap meewerken “ een socialist ische orde voor t e bereiden met socialist ische mensen, die de bevrij dende vreugde en vrede van het Evangelie hadden leren verst aan en in een religueze st ij lvolle gemeenschap konden leven” . 20
Het werk van de Woordbrookers Vereniging en de Arbeiders Gemeenschap werd al in het eerst e
bezet t ingsj aar door de Duit sers verboden. De gebouwen werden in beslag genomen en de organisat ies werden ont bonden zodat het onmogelij k was om verder t e werken. Banning werd weer gemeent epredikant door een beroep aan t e nemen van de Vrij zinnig Hervormde Kring in Haarlem. 21 In
1942 werd Banning door de Duit sers gegij zeld en overgebracht naar Sint Michielsgest el. 22 Daar was
hij , zoals ik in hoofdst uk 2 heb lat en zien, één van de drij vende kracht en acht er de opricht ing van
de Nederlandse Volksbeweging.
Het was ook in Sint Michielsgest el dat Banning een schet s van het personalist isch socialisme
schreef. 23
Het personalisme is een wij sgerige richt ing waarin de bij zondere zij nswij ze van het persoon-zij n
st erk wordt benadrukt . De persoon is het hoogst e waarin alle werkelij kheid, waarde en waarheid
samenkomen. Het personalisme was een react ie op het onpersoonlij k nat uralist isch denken van de
negent iende eeuw. In ons land was Ph. A. Kohnst amm (1875-1951) de grot e voorvecht er van het
personalisme. Volgens deze filosoof en pedagoog zat de kerkelij ke t radit ie helemaal vast aan het
Griekse denken met zij n ont ologische begrippen. Grieks denken is int ellect ueel denken: God is een
onveranderlij k Idee en geen Persoon. Kohnst amm st elde hier het Israëlit ische denken t egenover dat
wordt gekenmerkt door het persoonskarakt er. Het st aat geheel in het t eken van de ik-gij bet rekking. 24 In het christ endom st aat niet kennis, maar gemeenschap, liefde en vert rouwen cent raal.

25

Het is moeilij k om het personalist isch socialisme precies t e definiëren. Banning gaf zelf al t oe dat
de init iat iefnemers van de Nederlandse Volksbeweging er niet allemaal het zelfde onder verst onden,
“ daart oe was onze geest elij ke afkomst t e verschillend, daart oe had ook in Europa deze idee t e verscheiden bronnen.” 26
Met ‘personalist isch’ wilde Banning in ieder geval aangeven dat zowel het individualisme als het
collect ivisme vermeden moest worden. Hij ging uit van de menselij ke persoonlij kheid, maar dan
van de mens in gemeenschap. Het is wezenlij k voor de mens, dat hij verant woordelij kheid voor de
gemeenschap draagt . 27 Zonder verant woordelij kheid heeft een mens geen echt e vrij heid. 28
Met ‘socialisme’ bedoelde Banning niet een economisch st elsel of een levensbeschouwing, maar een
zedelij ke levensvorm, “ het is de vorm waarin t hans, in de 20st e eeuwse maat schappelij ke verhou-
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dingen, de verant woordelij kheid voor gerecht igheid en liefde concret e gest alt e aanneemt en de
mens dus mens kan worden.” 29
Banning was nauw bet rokken bij de opricht ing van de Part ij van Arbeid. Hij zag de part ij als “ eindelij k gerij pt e vrucht van een geest elij k-maat schappelij k proces” . 30 Verder speelde Banning na de
oorlog een vooraanst aande rol binnen de Nederlands Hervormde Kerk. 31
 --%XVNHV

In 1899 zag Johannes Jacobus (roepnaam Jan) Buskes het levenslicht . 32 Hij werd geboren in een
eenvoudig, sober levend middenst andsgezin in Ut recht .
Buskes bleek goed t e kunnen leren en zij n ouders st uurden hem naar het gymnasium. Tij dens zij n
gymnasiumt ij d raakt e hij geboeid door het gedacht egoed van mensen als B. de Ligt 33, P.J. Troelst ra34 (1860-1930) en J.R. Slot emaker de Bruïne. 35
Onder invloed van zij n godsdienst leraar, ds. M.J.A. de Vrij er (1881-1969) nam Buskes het besluit om
predikant t e worden. In 1917 begon hij met zij n t heologiest udie aan de Vrij e Universit eit van Amst erdam. Hoewel Buskes met plezier kon t erugkij ken op zij n st udent ent ij d36, had hij aan het einde
ervan het gevoel t e zij n vast gelopen. 37 Van zij n docent en had j ij t e weinig inzicht en gekregen,
waarmee hij verder kon: hoe j e christ en moest zij n in de moderne t ij d. Zelfs de door Buskes zo
gewaardeerde professor H. Bavinck (1854-1921) had hem niet verder kunnen helpen. 38
Tij dens zij n gehele st udent ent ij d was Buskes lid van de Nederlandse Christ en St udent en Vereniging
(NCSV). “ De NCSV was een krit ische landelij ke st udent enorganisat ie met veel leden van hervormde
huize.” 39 Hier vond Buskes de t olerant ie en openheid t en opzicht e van de wereld die hij in de kerk
zo mist e. 40

Op de NCSV leerde Buskes 'LH 5|PHUEULHI van Karl Bart h (1886-1968) kennen. Dit boek was een
aanklacht t egen de burgerlij kheid van de kerk en t egen dié mensen die dacht en dat ze over God
konden beschikken. Buskes was ent housiast over Bart hs t heologie. “ Hij heeft me geleerd het evangelie van Jezus Christ us t e prediken in de t wint igst e eeuw en hij leert het mij , in vallen en opst aan,
nog van week t ot week.” 41
In 1924 werd Buskes bevest igd als predikant van de Gereformeerde Kerk op Texel. Twee j aar lat er
werd ds. J.G. Geelkerken (1879-1960) door de Synode van Assen geschorst . De Synode verzocht alle
kerkenraden om een dankgebed uit t e spreken. Buskes weigerde dit . 42 Toen op een classisvergadering aan alle aanwezige predikant en gevraagd werd of ze het zonder reserve eens waren met het
synodebesluit , ant woordde Buskes ont kennend. Hierop besloot de classis zij n ambt swerk op t e
schort en.
Kort daarna kreeg Buskes een beroep van de gemeent e van ds. Geelkerken, de kerk in Amst erdamZuid. Deze gemeent e, die buit en het verband van de Gereformeerde Kerken was geraakt , had namelij k nog een predikant nodig. Buskes nam het beroep aan.

21

In Amst erdam pakt e hij het evangelisat iewerk onder arbeiders op. Hij hoorde van een arbeider dat
hij nooit meer in de kerk kwam vanwege Colij n. 43 Door zij n bezuinigingspolit iek in de j aren 19251926 was Colij n voor velen de personificat ie van het kapit alisme. De kerk st ond voor hen gelij k met
het kapit aal.
In 1926 werd de pacifist ische Christ en-Democrat ische Unie (CDU) opgericht . De opricht ers waren
christ enen voor wie een lidmaat schap van de SDAP (nog) een st ap t e ver was. Hun krit iek op de
SDAP was dat dit niet alleen een polit ieke part ij was, maar een cult uurbeweging, gedragen door
marxisme en humanisme. 44 In 1929 werd Buskes lid van de CDU. En hij speelde al snel een belangrij ke rol in de part ij . 45 Toen de CDU-leiding t ij dens de bezet t ing met de nazi’ s wilde samenwerken
in de st rij d t egen het kapit alisme, st apt e Buskes uit de part ij .
In 1928 was Buskes lid geworden van de christ elij ke vredesorganisat ie Kerk en Vrede. De leden van
Kerk en Vrede walen vooral uit de vrij zinnig-prot est ant se hoek afkomst ig. Het wezen van de oorlog
was volgens hen onverenigbaar met het christ elij k geloof. 46 In de j aren dert ig heeft Buskes bij zonder veel gedaan voor Kerk en Vrede. Hij schreef vele art ikelen voor het blad van de organisat ie.
In sept ember 1943 ging Buskes over naar de Nederlands Hervormde Kerk. Hij werd predikant voor
de buit enkerkelij ke evangelisat ie onder arbeiders in de hoofdst ad. Buskes had het beroep aangenomen omdat hij van mening was dat de kerk een schuld en roeping t egenover de arbeiderswereld
had. 47
Tij dens de oorlog werd Buskes verschillende keren door de Duit sers opgepakt vanwege zij n preken
en t oespraken. In 1944 werd hij gegij zeld en naar Sint Michielsgest el overgebracht . Hier heeft hij
drie maanden gezet en. Hoewel de discussies over de naoorlogse polit ieke vernieuwing t oen al grot endeels waren gevoerd, proefde Buskes nog wel iet s van de sfeer in het kamp. 48
Direct na de oorlog werd Buskes, samen met zes andere hervormde predikant en uit Amst erdam, lid

van de SDAP. In de brochure :DWEH]LHOW]H", waarvoor Buskes het concept had opgest eld, legden ze
hiervan verant woording af middels een verklaring. Deze verklaring wordt in de brochure in een
negent al punt en t oegelicht :
1. Het Nederlandse volk is in de oorlog door een grot e nood heengegaan en daarbij heeft het veel
heeft verloren. Tegelij k heeft het volk ook veel kansen en daar dragen de Nederlanders gemeenschappelij k verant woordelij kheid voor. 49
2. Het is duidelij k dat het sociale vraagst uk vooralsnog alles beheersen zal. 50
3. Veel christ enen veroordelen het sociale st reven als “ mat erialist isch” . De Kerk zal deze gangbare
veroordeling moet en t egenst aan. 51
4. Er zou een grot e dienst aan het volk en de Kerk worden bewezen wanneer de gedacht e van de
ant it hese in de polit iek zou worden prij sgegeven. 52
5. De t ij d is aangebroken dat de van elkaar vervreemde groepen gaan samenwerken op grond van
een concreet plan. Een plan dat niet de pret ent ie heeft eeuwige beginselen t e realiseren. 53
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6. Het program van de SDAP uit 1937 is een bruikbaar uit gangspunt voor het zakelij k st reven naar
een waaracht ige samenleving. 54
7. Binnen de SDAP is een kent ering opget reden waardoor het Marxisme als wereld- en levensbeschouwing verworpen wordt en de klassenst rij d als wapen wordt afgezworen. 55
8. We willen met onze overgang naar de SDAP een concret e t oepassing geven aan de oproep van de
synode van de Nederlands Hervormde Kerk. 56
9. We worden gedwongen door het christ elij k gewet en en we zouden het erg vinden als onze st ap
zou leiden t ot mist verst and, verwij dering en verdacht making. 57
Na de opricht ing van de Part ij van de Arbeid werd Buskes lid van deze part ij . Zij n verhouding met
de PvdA was echt er gespannen. Buskes kon zich niet vinden in Bannings personalist isch socialisme.
Dit vond hij t e vaag en t e mist ig en bovendien t e individueel gericht . Buskes st ond een zakelij k
socialisme voor ogen: de gemeenschap hoorde voorop t e st aan. 58 Omdat hij geen alt ernat ieven zag,
bleef Buskes lid van de PvdA.
Maar de doorbraak was volgens Buskes een mislukking geworden. De doorbraak was t e weinig avont uur en daardoor werd ze saai en onaant rekkelij k voor de j ongeren. Door gebrek aan fant asie en
visie veranderde er eigenlij k niet s in Nederland. 59
Buskes wees christ elij ke organisat ies af omdat die volgens hem geen best aansrecht hadden. Christ elij ke organisat ies annexeerde volgens hem “ op een ont oelaat bare wij ze het evangelie als recht vaardiging van haar doelst ellingen.” 60 Een uit zondering maakt e hij echt er voor de christ elij ke
school. Buskes was van mening dat een kind uit een christ elij k gezin onderwij s moest krij gen in een
milieu dat aansloot bij t huis. De christ elij ke school was een goed inst rument om j onge mensen t oe
t e rust en om als christ en in de wereld t e st aan. Overigens sprak Buskes liever van ‘School met de
bij bel’ dan van christ elij ke school. 61



%H]ZDUHQWHJHQFKULVWHOLMNHRUJDQLVDWLHV

De christ elij ke voorst anders van de doorbraak kozen uit volle overt uiging voor lidmaat schap van een
niet -christ elij ke part ij . 62 Maar ook al wezen ze de christ elij ke polit iek af, dit bet ekende niet dat ze
hun christ en-zij n niet relevant vonden in de polit iek. 63 Ook in de polit iek wilden ze christ en zij n.
“ En t och verwerpen wij een christ elij ke part ij . Waarom?” 64
In deze paragraaf wil ik deze vraag proberen t e beant woorden. Waarom verzet t en de christ elij ke
voorst anders van de doorbraak zich t egen apart e christ elij ke organisat ies? Ik wil een viert al van hun
min of meer principiële argument en één voor één behandelen. 65

23

 &KULVWHOLMNHRUJDQLVDWLHKHHIWSULQFLSLHHOJHHQEHVWDDQVUHFKW
Onder invloed van de dialect ische t heologie van Karl Bart h meenden voorst anders van de doorbraak
dat christ elij ke organisat ies principieel geen best aansrecht hadden. 66
De mens moet zich realiseren dat er een grot e kloof best aat t ussen de eeuwige God in de hemel en
de eindige mens op aarde. Als de Absolut e st aat God t egenover het menselij ke, eindige leven. Hij
komt alleen langs de vert icale lij n t ot onze horizont ale geschiedenis. Omdat Hij t egenover de wereld st aat , bet ekent God voor de wereld alleen maar gericht . De vert icale lij n van God en de horizont ale lij n van onze geschiedenis kunnen nooit met elkaar samenvallen, maar elkaar alleen raken.
Daarom past het de mens om oot moed, nederigheid en onzekerheid t e t onen. De mens leeft in zo’ n
t ot aal andere wereld dan God, dat de mens in dienst van God in deze wereld onmogelij k iet s kan
bereiken. Het heeft dan ook geen zin om de normen van de christ elij ke zedenwet aan de mens voor
t e houden want door de grot e afst and die er is t ussen God en mens kan de mens Gods geboden voor
de polit ieke samenleving niet begrij pen. “ De christ en kan alleen in het geloof, in een nauwlet t end
luist eren naar het Woord en st reng gehoorzamen aan de Heilige Geest zij n weg door de wereld zoeken, zonder dat een algemeen geldend christ elij k programma kan worden samengest eld.” 67
De t heologie van Bart h was een react ie op enerzij ds het opt imisme van de negent iende eeuw en
anderzij ds op het opkomend nat ionaal-socialisme in Duit sland.
Het opt imisme van de negent iende eeuw werd de grond ingeboord door de verschrikkingen van de
Eerst e Wereldoorlog. De loopgraven van Verdun veroorzaakt en een diepe crisis in de Europese cult uur en het opt imist ische denken van het einde van de negent iende eeuw werd een belangrij ke slag
t oegebracht . Dit was het klimaat waarin Bart hs t heologie ont st ond. Hij werd de grot e crit icus van
de nat uurlij ke Godskennis en van de algemene openbaring. Er is maar één openbaring en dat is
Gods openbaring in Jezus Christ us.
Bart hs st rij d t egen de nat uurlij ke t heologie kreeg een impuls door het opkomend nat ionaalsocialisme. Veel christ enen zagen Hit ler als de door de Voorzienigheid aangewezen leider. Bart h
verzet t e zich hier t egen: een zelfst andige leer van de algemene openbaring moest volgens hem
onherroepelij k t ot heilloze gevolgen leiden.
Dit alles bracht Bart h ert oe om t e benadrukken dat God de gans Andere was (Pred.5:1). Er kan geen
sprake zij n van voort durende omgang t ussen God en de wereld. God is als een bliksemschicht die de
hemel doorklieft , zo plot seling en zo overweldigend. God is niet voort durend aanwezig. Hij openbaart zich alleen ‘im Augenblick des Glaubens’ . Het is volgens Bart h daarom onmogelij k om uit
Gods openbaring christ elij ke normen af t e leiden.
De t egenst anders van christ elij ke organisat ies meenden verder dat het onmogelij k was om christ elij k handelen in een program van beginselen of van act ie vast t e leggen. 68 De menselij ke rede wordt
overschat wanneer zogenaamde christ elij ke beginselen voor eeuwig worden aangezien en in de
prakt ij k gelij kgest eld worden met Gods Woord zelf. Van Rhij n verwij st als voorbeeld naar hoe de
ARP met het vrouwenkiesrecht is omgegaan. Het vrouwenkiesrecht is door de ARP st eeds gezien als
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in st rij d met de christ elij ke beginselen. Men leidde dit af uit het scheppingsverhaal, dat zou lat en
zien dat vrouw afhankelij k is van de man. Ook het Nieuwe Test ament werd door de ARP aangehaald
om het vrouwenkiesrecht t e verwerpen: Paulus leert dat de vrouw in de gemeent e moet zwij gen (1
Kor.14:34-35). Maar nu het act ieve vrouwenkiesrecht is ingevoerd, aldus Van Rhij n, zien we honderdduizenden AR-vrouwen naar de st embus gaan. “ Ieder moet t och gevoelen, dat hier iet s
wringt .” 69
Men vond een christ elij ke organisat ie t enslot t e ook onmogelij k vanwege het feit dat iet s alleen
maar christ elij k genoemd kan worden als het voor alle christ enen algemeen geldend is. Want als wij
iet s christ elij k noemen, bet ekent dit dat wij het dekken met de naam van Christ us. Dus wanneer
iet s christ elij k wordt genoemd, bet ekent dit aut omat isch dat geloofsbeslissingen van anderen als
onchrist elij k worden gewaardeerd. Zo wordt het evangelie ingekapseld in menselij ke kracht en en
macht en. 70 Met alle negat ieve gevolgen voor de kerk van dien: “ Zij (nl. de christ elij ke polit iek,
GvH) ont neemt aan duizenden de mogelij kheid om t ot een zuivere beslissing t en opzicht e van evangelie en kerk t e komen.” 71
 &KULVWHOLMNHRUJDQLVDWLHKRXGWDQWLWKHVHLQVWDQG
Een t weede bezwaar dat voorst anders van de doorbraak t egen christ elij ke organisat ies hadden, was
het feit dat ze de ant it hese in st and hielden.
Christ elij ke organisat ies wekken de indruk dat er t wee soort en mensen zij n: christ enen en heidenen. “ Men meent soms dan ook de pret ent ie t e mogen hebben van t e zij n: ‘Gods legerschare, opt rekkend onder Zij n banier’ .” 72 Nu is er inderdaad een wezenlij ke t egenst elling t ussen geloof en
ongeloof, maar deze t egenst elling is niet zo gemakkelij k hant eerbaar. De ant it hese loopt namelij k
niet t ussen de polit ieke part ij en, maar dwars door ieder menselij k hart . 73 Je kunt niet zeggen dat
de christ enen het uit verkoren volk van God zij n en de niet -christ enen de verworpenen en de verlorenen. 74
Ook hier zien we weer de invloed van Karl Bart h. Volgens Bart h had God een universeel verbond
met de mens geslot en. In de geschiedenis van Jezus Christ us is de mens als zodanig onder het oordeel gest eld en in genade aangenomen. Dit mag t oegepast worden op alle mensen. De genade is
universeel en brengt obj ect ief het heil voor alle mensen, niet alleen voor het volk van God. 75 Het
verschil t ussen gelovigen en de ongelovigen is daarom t en diepst e niet anders dan dat de gelovigen
wet en van het heil en de ongelovigen niet . Het verschil t ussen gelovigen en ongelovigen “ is daarom
een relat ieve ant it hese, waarmee we niet kunnen gaan opereren.” 76
Er is dus geen principiële ant it hese t ussen christ enen en niet -christ en en daarom zij n er ook geen
christ elij ke organisat ies nodig.
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 &KULVWHOLMNHRUJDQLVDWLHQHHPWWDNHQYDQGHNHUNRYHU
Voorst anders van de doorbraak erkennen dat christ elij ke organisat ies in het verleden wel nut hebben gehad. 77 Maar het onderscheid t ussen kerk en christ elij ke organisat ies werd in het verleden
makkelij k uit het oog verloren. Organisat ies spraken en get uigden alsof zij de kerk waren of vert egenwoordigden, t erwij l een polit ieke part ij zich met zakelij ke zaken moet bezighouden. 78
Het kan zij n dat christ elij ke organisat ies in de negent iende eeuw t erecht st eeds meer t aken van de
kerk heeft overgenomen omdat de kerk haar roeping verzaakt e. “ Maar nu de Nederlandse Hervormde Kerk t ot aanvankelij ke reorganisat ie gekomen is en haar t aak weer wil verst aan, behoort een
dergelij ke plaat svervanging t e worden beëindigd.” 79 Het apost olaat maakt christ elij ke part ij en dus
overbodig. Het was de kerk die de samenleving moest kerst enen. Hiermee verzet t e men zich t egen
het onderscheid dat Kuyper had gemaakt t ussen de kerk als inst it uut en de kerk als organisme.
 &KULVWHOLMNHRUJDQLVDWLHEUHQJWFKULVWHQHQLQLVROHPHQW
Een ander veel gehoord argument t egen de christ elij ke organisat ie is de gedacht e dat het de christ enen in een isolement brengt .
De christ elij ke organisat ie is vaak een doel in zichzelf en wordt een organisat ie waarin christ enen
zich veilig en beschermd voelen. Zo wordt er een eigen christ elij ke cult uur geschapen. Het gevolg is
echt er dat de organisat ie verwordt t ot een get t o. 80 De boodschap van het evangelie is echt er niet
alleen best emd voor het christ elij ke volksdeel, maar voor de hele samenleving. 81
Terwij l christ enen midden in de wereld zouden moet en st aan en cont act moet en zoeken met andersdenkenden, zorgt de isolement shouding ervoor dat christ elij ke organisat ies j uist weinig cont act
krij gen met het niet -christ elij ke volksdeel. Hierdoor kunnen christ enen onmogelij k een zout end
zout zij n in de samenleving, en een licht der wereld. (Mat .5:13-16).


&KULVWHOLMNHRUJDQLVDWLHVQLHWODQJHUYDQ]HOIVSUHNHQG

Voor de oorlog waren er al christ enen die bewust lid werden van een niet -christ elij ke polit ieke part ij . Ik heb lat en zien dat Banning bij voorbeeld na de Eerst e Wereldoorlog lid werd van de SDAP en
in het begin van de j aren dert ig zelfs deel uit maakt e van het hoofdbest uur van deze sociaaldemocrat ische part ij . En zo waren er meer christ enen die zich bij de SDAP of een andere niet christ elij ke part ij aanslot en.
Toch was voor de meest e christ enen het lidmaat schap van een niet -christ elij ke part ij een brug t e
ver. Buskes, die grot e bezwaren had t egen de ARP en de CHU, sloot zich voor de oorlog niet aan bij
de SDAP, maar bij de Christ en-Democrat ische Unie. Het was min of meer vanzelfsprekend t e noemen dat christ en lid waren van christ elij ke organisat ies. Christ enen die lid werden van een niet christ elij ke part ij vormden een grot e uit zondering.
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Na de oorlog kwam hier verandering in. Al direct na de bevrij ding werden zeven hervormde predikant en, onder wie Buskes, lid van de SDAP. 82 Een j aar lat er werd de Part ij van de Arbeid opgericht ,
men wilde de verzuiling doorbreken. Er kwam, onder invloed van de t heologie van Bart h, st eeds
meer krit iek op christ elij ke organisat ies. En hoewel de confessionele part ij en ook na de oorlog een
belangrij ke rol bleven spelen in de Nederlandse polit iek, was het niet langer vanzelfsprekend dat
christ enen lid waren van een christ elij ke part ij of op een christ elij ke part ij een st em uit bracht en.
In het volgende hoofdst uk wil ik lat en zien hoe er vanuit kerkelij ke kant gereageerd werd op deze
ont wikkeling.
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Arie Adriaan van Rhij n (1892-1986) st udeerde acht ereenvolgens recht en en st aat swet enschap. Op beide
gebieden promoveerde hij . Tij dens zij n st udent ent ij d was hij akt ief in de Nederlandse Christ en-St udent en
Vereniging (NCSV).
Van Rhij n was lid van de Christ elij k-Hist orische Unie (CHU) en maakt e deel uit van het hoofdbest uur van
deze part ij . Hij behoorde t ot de ‘progressievere’ groep binnen de CHU die een act ieve rol van de overheid
in het economische leven voorst ond.
Eén dag voor de Duit se inval werd Van Rhij n beëdigd als minist er van Landbouw en Visserij in het kabinet De Geer. Hij vert rok met de regering naar Londen, waar hij in 1941 niet t erugkeerde in het kabinet Gerbrandy. Van Rhij n was gedurende de rest van de oorlog voorzit t er van de Buit engewone Algemene Rekenkamer.
Na de oorlog werd Van Rhij n lid van de PvdA. Hij meende in deze part ij bet er zij n sociaal-economische
ideeën t e kunnen verwezenlij ken. Van Rhij n werkt e als recht erhand van W. Drees mee aan de opbouw van
het naoorlogse st elsel van sociale voorzieningen. Van 1950 t ot 1958 was hij st aat ssecret aris van Sociale Zaken in de kabinet t en-Drees/ Van Schaik en –Drees.
Bron A.C.A.M. Bot s, “ Rhij n, Arie Adriaan van,” ,QVWLWXXW YRRU 1HGHUODQGVH *HVFKLHGHQLV :HEVLWH,
ht t p:/ / www.inghist .nl/ Onderzoek/ Proj ect en/ BWN/ lemmat a/ bwn3/ rhij n, (6 august us 2002).
Syt se Ulbe Zuidema (1906-1975) werd in 1931 bevest igd als gereformeerd predikant . Vier j aar lat er was hij
één van de opricht ers van de Vereniging voor Calvinist ische Wij sbegeert e. In 1936 promoveerde hij cum
laude op 'HSKLORVRSKLHYDQ2FFDPLQ]LMQFRPPHQWDDURSGH6HQWHQWLsQHierna vert ok hij als zendeling
naar Indonesië, waar hij gedurende de oorlog in Japanse gevangenschap zat .
Na de oorlog werd Zuidema bij zonder hoogleraar (calvinist ische wij sbegeert e) in Ut recht en vanaf 1954 t ot
zij n emerit aat (1971) was hij hoogleraar wij sbegeert e aan de Vrij e Universit eit .
Hij keerde zich t egen het naoorlogse beleid van de gereformeerde zending. Ook st ond hij bij zonder krit isch
t egenover de soevereinit eit soverdracht aan Indonesië.
Zuidema was bij zonder scherp in polemieken, maar deze waren volgens eigen zeggen nooit t egen personen
gericht . Het ging hem alt ij d om de zaak.
Zuidema maakt e zich zorgen “ over het ont bindingsproces van de geref. zuil.”
Bron: St ellingwerff, %LRJUDILVFK/H[LFRQDl. 5, 583-584.
Rhij n, :DDURPOLG", 9.
Van Rhij n verzet t e zich in eerst e inst ant ie t egen publicat ie van het debat . Hij was van mening dat “ dat de
behandeling van het onderwerp door de debat ers niet voldoende op elkaar klopt e.” Wel was hij bereid om
samen met Zuidema t e overleggen “ t eneinde t ot en andere publicat ie t e komen, waarin dit bezwaar werd
ondervangen.” Zuidema ging niet op dit voorst el in en publiceerde de lezing die hij t ij dens het debat had
gehouden. (Zuidema, &KULVWHQ). Hierop besloot Van Rhij n een bewerking van zij n rede t e publiceren. Rhij n,
:DDURPOLG", 5.
Keizer, 6LQW0LFKLHOVJHVWHO
Jongh, %XVNHVY
“ Moeder was ort hodox-vroom (…) cent raal st ond niet een dogma, maar: de Heiland.” Bannings vader had
“ vrij zinniger denkbeelden” . Banning, “ Terugblik” , 14v.
In 1898 en 1899 hadden st udent en van de kweekschool uit Haarlem en Groningen een t ij dschrift j e uit gegeven ‘Baknieuws’ . Het blad werd echt er verboden en verdween. In de j aren dat Banning op de kweekschool
zat , werd een nieuwe poging gewaagd door st udent en van de Nij meegse kweekschool. De ‘Kwekelingenbode’ werd opgericht . Het leek misschien een gewoon schoolkrant j e, maar “ het merkwaardige is, dat uit dít
krant j e en uit geen der andere, een j eugdbeweging ont st ond, die in bepaalde delen van ons volk duidelij ke
sporen heeft nagelat en.” Banning, “ Terugblik” , 11v.
Volgens Banning drong het scherpe generat iebesef de j ongeren “ om nieuwe wegen t e zoeken voor een
eigen levensvorm van de j eugd.” Banning, “ Terugblik” , 13.
Banning, “ Terugblik” , 15.
“ In het vierde kweekschoolj aar werd ik lidmaat , meer omdat ik er geen bezwaar t egen had, en de Baas
(zij n vader, GvH) het graag wilde, dan dat de Kerk enige posit ieve plaat s in mij n leven had.” Banning, “ Terugblik” , 15.
“ Hij begréép, meer psychologisch dan ekonomisch, de nood van het prolet ariaat en sprak in lezing en
preek van zij n ‘rode hart ’ , dat hem t ot zij n keuze had gebracht .” Banning, “ Terugblik” , 17.
“ Wat mij voor de geest st ond, was vooral een werk van zedelij ke en maat schappelij ke verheffing van het
volk, waaruit ik was voort gekomen, wiens lot met het mij ne in mij n gewet en verbonden bleef en wiens
st rij d mij zedelij k gerecht vaardigd en noodzakelij k voorkwam – wil men: werk van volksopvoeding. (…) Zó
zag ik t oen het predikant swerk en de kerk: als middel t ot geest elij ke verheffing van het volk, t ot opheffing
der maat schappelij ke werkelij kheid in het licht van de hoogst e zedelij ke idee: het Koninkrij k Gods en de
broederschap der mensen, wereldwij d.” Banning, “ Terugblik” , 18.
“ Onder leiding van De la Saussaye werd mij duidelij k dat het bij geschiedenis óók kon gaan om de bewegingen in lit erat uur, kunst , wet enschap en wij sbegeert e, en dat wij als t heologen grondig de 19de eeuw
zouden moet en kennen, wilden wij de posit ie van christ endom en Kerk in de moderne wereld begrij pen, en
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ons t oekomst ig werk verant woord kunnen doen. ‘Hist orisch besef’ zou dan moet en inhouden: een scherpe
bewust heid omt rent geest elij ke waarden.” Banning, “ Terugblik” , 21.
Van de godsdienst hist oricus Krist ensen leerde Banning dat geloof “ niet een verabsolut ering van menselij k,
zedelij k idealisme” is, “ maar rekent met de kat egorie ‘heilig’ ” en “ duiding” is “ van een gemeenschap met
de myst erievolle levenswerkelij kheid.” Banning, “ Terugblik” , 21.
De remonst rant se Roessingh was “ woordvoerder van een groep (…) die nadruk legde op cent raal godsdienst ige waarden als zonde en genade – verbonden met een nieuwe benadering van, een nieuwe liefde t ot de
Christ usfiguur.” Banning, “ Terugblik” , 23.
“ Wij st elden het socialist isch ideaal in het licht van de eisen van goddelij ke gerecht igheid en naast enliefde, en sloegen snaren aan, die bij vele socialist en, van Kerk en evangelie vervreemd, resoneerden.” Banning, “ Terugblik” , 35.
Banning, “ Terugblik” , 54.
Bruij n, %ULHYHQ, 23.
De brief is gedat eerd op 6 november 1928.
Na de Eerst e Wereldoorlog moest en velen zich geest elij k opnieuw oriënt eren. In It alië kwam het fascisme
op en in Duit sland verkeerde in een grot e crisis. Banning wilde zich bezinnen over deze sit uat ie, maar
kwam er door de drukt e van zij n werk nauwelij ks aan t oe. “ Het heeft er t oe geleid, dat ik met st eun van
vrienden mij n predikant swerk beëindigde om een paar j aar lang niet anders t e doen dan klaarheid voor
mezelf veroveren (…) en t e promoveren.” Banning, “ Terugblik” , 37.
Banning, “ Terugblik” , 43v.
Voor meer informat ie over de Arbeiders Gemeenschap: zie Banning, “ Terugblik” , 37-58.
Banning werd gevraagd of hij “ in de volst rekt onzekere sit uat ie die de oorlog geschapen had, t ij delij k zou
kunnen helpen.” Banning, “ Terugblik” , 59.
Over zij n verblij f in Sint Michielsgest el schrij ft Banning niet veel in zij n “ Terugblik” “ Laat mij over het
gij zelaarskamp niet t e veel zeggen.” Banning, “ Terugblik” , 61.
Na de bevrij ding uit gekomen als boek: Banning, 'DJYDQPRUJHQ.
Aalders, 7KHRFUDWLH, 235.
Aalders, 7KHRFUDWLH, 202.
Banning, “ Terugblik” , 62.
“ Personalist isch zal deze gemeenschap zij n, omdat haar fundament is: die verant woordelij kheid, waarmee
God iederen mens zij n plaat s in de schepping aanwees, de verant woordelij kheid voor gerecht igheid en
liefde, die de heilige wil Gods t ot uit drukking brengen.“ Banning, 'DJYDQPRUJHQ, 81.
Onder invloed van Mart in Buber (1878-1965) had Banning een ont wikkeling naar het personalisme doorgemaakt . Hij werd geraakt door Bubers LNJLM spreken in plaat s van het LNKHW. Volgens Buber was alle werkelij k menselij k leven ‘ont moet ing’ : zonder gij geen ik. Banning, “ Terugblik” , 57v
“ (…) het ging niet om de geldigheid van abst rakt e waarden, en om ‘kult uur’ als syst eem van waarden,
maar om het persoon-worden van konkret e mensen door ont dekkende, bevrij dende ont moet ing.” Banning,
“ Terugblik” , 58.
Banning, 'DJYDQPRUJHQ, 81v.
Banning, 'DJYDQPRUJHQ, 68.
Samen met H. Kraemer (1888-1965) en K.H.E. Gravemeyer (1883-1970) vormde Banning het zogenaamde
driemanschap dat zich inzet t e voor een vernieuwing binnen de Nederlands Hervormde Kerk.
Verder was hij in 1945 één van de opricht ers van Kerk en Wereld. In dit inst it uut , gevest igd in Driebergen,
werden christ enen opgeleid om zich vanuit de kerk t e richt en op bevolkingsgroepen die van het evangelie
vervreemd waren. Banning werd hier hoofddocent en doceerde geloofs- en sociale vragen. Ook besprak hij
allerlei act uele maat schappelij ke en polit ieke ont wikkelingen.
Daarnaast was Banning van 1946-1958 buit engewoon hoogleraar aan de universit eit van Leiden, waar hij
eerst kerkelij ke sociologie en vervolgens wij sgerige sociologie gaf.
In 1965 werd Banning ernst ig ziek en moest hij al zij n werkzaamheden st aken. Zeven j aar lat er, in 1972,
st ierf hij .
Naast de “ Terugblik” van Banning heb ik bij deze paragraaf ook gebruik gemaakt van Zunneberg, %LRJUD
ILVFK/H[LFRQDl. 5, 37-40.
Buskes st ierf in 1980 op 80-j arige leeft ij d.
Bart de Ligt (1883-1938) was hervormd predikant en één van de voormannen van de Bond van Christ ensocialist en. Hij was het die Buskes, volgens eigen zeggen, “ de ogen opende voor de ant i-kapit alist ische, ant i-imperialist ische en ant i-milit arist ische t endenzen van de bij bel.” Buskes, +RHUD, 3.
“ Troelst ra heeft (…) vanaf het begin aangest uurd op een socialist ische beweging, die alle arbeiders, ook de
christ elij ke, zou omvat t en. In dit opzicht is hij van de oude socialist en meer dan wie ook de man van de
doorbraak geweest .” Buskes, +RHUD, 44.
J.R. Slot emaker de Bruïne (1869-1941) was hervormd predikant en st ond van 1907-1916 in Ut recht . Buskes
ging regelmat ig naar zij n preken luist eren. “ Hij is zeker één van de eerst e predikant en in de Hervormde
Kerk geweest – naast Talma – die aan de opwekking van sociaal besef een posit ieve bij drage schonk.” Buskes, +RHUD, 16.
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“ De j aren, die ik aan de V.U. doorbracht zij n voor mij boeiende en vrucht bare j aren geweest .” Buskes,
+RHUD 37.
Buskes, +RHUD, 76.
“ Bavinck gaf echt er evenmin een oplossing, ook niet wat de Schrift beschouwing bet reft . Ook hij wees t enslot t e de Schrift krit iek af, al kon hij , ook wat dit vraagst uk bet reft , alleen door een noodsprong op het gereformeerde erf landen.” Buskes, +RHUD, 76,
Jongh, %XVNHV, 52.
“ In mij n leven (…) heeft de N.C.S.V. heel wat gerelat ieveerd, dat in de eigen gereformeerde kring als
absoluut gold. Ik kan er de N.C.S.V. slecht s dankbaar voor zij n.” Buskes, Hoera, 64.
Buskes, +RHUD, 91.
Buskes weigerde t e danken “ omdat naar mij n overt uiging de Synode het gezag van een bepaalde bij belbeschouwing – de fundament alist ische – t en onrecht e met het gezag van de bij bel zelf vereenzelvigde.” Buskes, +RHUD, 110.
De ant irevolut ionair H. Colij n (1869-1944) was van 1923-1925 minist er van Financiën. Daarna was hij minist er-president in vij f kabinet t en-Colij n (1925-1926,1933-1939). In 1935 was Colij n gedwongen de gulden t e
devalueren. Zij n economische lagen heel dicht bij die van de liberalen. Zij n crisisbeleid, dat best ond uit
handhaven van de ‘harde’ gulden en overheidsbezuinigingen, was omst reden.
Bron: Dankers, /H[LFRQ, 47v.
Buskes, +RHUD, 140.
“ In de ruim t ien j aar van zij n lidmaat schap was Buskes de geest elij ke leidsman bij uit st ek, aanvankelij k in
de voorst e gelederen, lat er wat meer op de acht ergrond.” Jongh, %XVNHV, 116.
“ Een christ endom, dat oorlog en oorlogst oerust ing aanvaardt , is niet meer het christ endom van Jezus
Christ us.” Buskes, +RHUD, 149.
“ Van j ongs af hadden de sociale vragen mij bezig gehouden en de schuld der kerk t egenover de arbeiderswereld was ik st eeds meer als een grot e schuld gaan zien. Werken onder de van de kerk en geloof vervreemde arbeiders was al j aren lang mij n verlangen geweest .” Buskes, +RHUD, 201.
“ Toen ik in Gest el kwam, behoorde de ‘mooist e’ t ij d van het gij zelaarskamp al t ot het verleden.” Maar,
vervolgt Buskes “ er waren t och nog voldoende mannen van formaat om het verblij f in Gest el vrucht baar t e
maken.” Buskes, +RHUD, 198.
Hendrik Algra (1896-1982), een Ant irevolut ionair Tweede Kamerlid, die ook in het gij zelaarkamp heeft gezet en, relat iveert dit . Volgens hem heeft ‘de geest van Gest el’ nooit best aan. Algra, 0LMQZHUN, 111.
Buskes, :DWEH]LHOW]H", 5.
Buskes, :DWEH]LHOW]H", 7.
Buskes, :DWEH]LHOW]H", 9.
Buskes, :DWEH]LHOW]H", 11.
Buskes, :DWEH]LHOW]H", 15.
Buskes, :DWEH]LHOW]H", 16v.
Buskes, :DWEH]LHOW]H", 19v.
Buskes, :DWEH]LHOW]H", 25.
Buskes, :DWEH]LHOW]H", 26.
“ De persoon ging domineren over de zaak. Nat uurlij k, het gaat om de mens, maar men zal nooit verst aan
wat socialisme bet ekent , indien men het geheel t ot persoonlij ke verhoudingen herleidt . Het socialisme
draagt ook een zakelij k karakt er.” Buskes, +RHUD, 236.
Buskes, +RHUD, 237.
Buskes, +RHUD, 224.
Jongh, %XVNHV, 353-358.
Volgens Van Rhij n t elde de PvdA in 1952 “ ruim 4000 prot est ant s-christ elij ke leden” . Rhij n, :DDURP OLG",
10.
“ Ook op polit iek t errein wilden wij God dienen, echt er uit sluit end door t e t racht en op dat t errein het
recht e t e doen, dat wat op een bepaald ogenblik gedaan moest worden, zal er van een menselij ke samenleving naar Gods gebod sprake zij n.” Buskes, +RHUD, 224.
Rhij n, :DDURPOLG", 11.
Behalve deze principiële bezwaren, had men ook grot e prakt ische bezwaren t egen de ‘christ elij ke’ polit iek
van vooral Colij n.
“ Wat Colij n b.v.in sociaal opzicht t ot st and bracht , was naar onze overt uiging n i e t dat , wat gedaan
moest worden, omdat het sociaal economisch gewaardeerd, liberalisme was. Het recht e werd t oent ert ij d
gepropageerd door de S.D.A.P. Toch was Colij n een christ en. De S.D.A.P. was geen christ elij ke part ij . Toch
st ond de S.D.A.P. in dit opzicht dat gene voor dat gedaan moest worden.” Bukses, :DWEH]LHOW]H"14.
Volgens Buskes was de ‘christ elij ke’ polit iek er de oorzaak van dat veel arbeiders niet meer in de kerk
kwamen. “ Hij noemde het geen mensen die de kerk hadden verlat en, maar mensen die door de kerk waren
verlat en.” Jongh, %XVNHV, 93.
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“ Wat deze t heologische leer (nl. de dialect ische t heologie, GvH) precies inhoudt , is niet gemakkelij k uit t e
leggen, omdat dit dikwij ls meer een kwest ie van aanvoelen dan van begrij pen is.” A.J. Verbrugh, “ Polit ieke richt lij nen en polit ieke part ij en in Nederland (6),” 2QV3ROLWHXPD 11, no.9 (okt ober 1958), (111).
Ik heb bij het schrij ven van deze alinea van dit art ikel gebruik gemaakt .
Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 209.
“ De houdingen en gedragingen, die uit (…) geloof voort vloeien zij n niet zonder meer als christ elij k aan t e
merken, d.w.z. als algemeen geldend.” Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 211.
Rhij n, :DDURPOLG", 14.
Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 211.
Buskes, +RHUD, 224.
Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 209.
“ Vooral in de christ elij ke organisat ie van Kuyperiaanse st ruct uur speelt dit punt een rol.” Werf, .HUN HQ
FKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 209.
“ We zien het zelfs bij de allergroot st en in de geschiedenis van het Christ endom. De discipel Pet rus, die
zij n Meest er verloochende, was op dat moment in de macht van de boze, maar t och best emde Jezus diezelfde Pet rus t ot de man op wien Hij zij n gemeent e zou bouwen.” Rhij n, :DDURPOLG"18.
Banning, 5HGH, 3.
“ (…) de Kerk heeft geen andere boodschap, dan dat het heil obj ect ief in Christ us voor allen is.” Werf, .HUN
HQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 102.
Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ123.
Bij voorbeeld in de schoolst rij d (Buskes, :DWEH]LHOW]H", 11) of voor de emancipat ie van prot est ant en en
rooms-kat holieken (Banning, 5HGH, 2).
“ Wij pleit en echt er n i e t v o o r n e u t r a l i t e i t op polit iek en sociaal t errein, m a a r v o o r z a k e l i j k h e i d. Dat is iet s t ot aal anders.” Buskes, :DWEH]LHOW]H", 13.
Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 212.
“ We kapselden ons in onze cocons in st ee van oot moedig en open in het volle mensenleven t e st aan: de
afzondering was niet een laat st e mogelij kheid, wanneer de barre nood dwong, maar een principiële vanzelfsprekendheid, die we met een zekere wellust almeer t oespit st en.” St ufkens, :DDURP ZLM YRRU 3YG$
NLH]HQ, 6.
Werf, .HUNHQFKULVWHOLMNHYHUHQLJLQJ, 209.
Buskes over zij n overst ap naar de SDAP: “ Ik had deze st ap t wint ig j aar vroeger moet en doen. Maar dat zag
ik pas in 1945. In 1925 was ik nog niet zo ver.” Buskes, +RHUD, 225.
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HOOFDSTUK 4 – DE KERKEN EN DE DOORBRAAK


´ « '$$5,00(56'(=(/)'(%(/,-'(1,60((5'$1ee1&21&5(7(72(3$66,1*02*(/,-.0$$.7 « µ
[&KULVWHQ]LMQLQ1HGHUODQGVHsamenleving, 14.]

In het vorige hoofdst uk heb ik lat en zien dat er christ enen waren met onoverkomelij ke bezwaren
t egen christ elij ke organisat ies. Hoe reageerden de kerken op deze ont wikkeling? Daarover zal het in
dit hoofdst uk gaan. Ik wil kort aandacht best eden aan de react ie van de drie groot st e kerkgenoot schappen in ons land op de doorbraakgedacht e. Daarbij zullen acht ereenvolgens aan de orde komen: de Rooms-kat holieke Kerk (4.1), de Nederlands Hervormde Kerk (4.2) en de synodaal Gereformeerde Kerken (4.3).
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In de oorlog werd er door de rooms-kat holieken volop gediscussieerd over de vraag of de Rooms
Kat holieke St aat spart ij (RKSP) na de oorlog weer t erug moest komen of niet .
Er leefden onder de rooms-kat holieken t wee meningen. Aan de ene kant waren er (vooral) de j ongeren die van mening waren dat in de naoorlogse t ij d geen plaat s meer was voor de RKSP. In het
verzet werd samengewerkt met de SDAP-j ongeren en daar had men elkaar gevonden in het personalist isch socialisme. Het beoefenen van de naast enliefde was volgens het belangrij kst e en daar had
men geen eigen rooms-kat holieke part ij voor nodig. Dat kon men ook goed in de een niet -kat holieke
part ij uit oefenen. Aan de andere kant werd er door de vooroorlogse part ij best uurders in st ilt e gewerkt aan het herst el van de RKSP. Zij werden daarbij gest eund door de bisschoppen, met wie ze
t ij dens de oorlog int ensieve cont act en onderhielden. 1
Na de oorlog kwam het dagelij ks best uur van de RKSP met de boodschap dat een eigen polit iek verband van kat holieken onmisbaar was. Eind sept ember 1945 veranderde de RKSP haar naam in Kat holieke Volkspart ij (KVP). De KVP was een beginsel- èn programpart ij , die ook voor niet -kat holieken
openst ond. 2
Toch st emden veel rooms-kat holieken niet op de KVP. Bij de Kamerverkiezingen in 1952 verloor de
KVP vooral in Brabant en Limburg opvallend veel st emmen aan de PvdA. 3 De bisschoppen zagen dit
met lede ogen aan en beslot en een Bisschoppelij k Mandement uit t e vaardigen. Dit Mandement , van
bij na 50 pagina’ s, werd op 30 mei 1954 in ruim 1700 parochies afgekondigd. 4
Het Mandement kreeg als t it el 'HNDWKROLHNLQKHWRSHQEDUHOHYHQYDQGH]HWLMG. 5 Volgens de bisschoppen moest het openbare leven worden gekerst end, want “ Ook van het openbare leven is
Christ us verlosser en koning!” 6 Alle scheiding t ussen godsdienst en leven op maat schappelij k gebied
wordt dan ook verworpen: het leven is immers één. 7
De gelovigen hebben de t aak “ om mee t e werken aan de opbouw van een christ elij ke maat schappij
en daardoor aan de bloei en de uit breiding van het Godsrij k op aarde.” 8 Door persoonlij ke heiliging
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en persoonlij k get uigen moet een gelovige Christ us in de wereld brengen. 9 De bisschoppen st eunen
daarom de pogingen om de persoonlij ke beleving van het evangelie t e verst erken. 10 Maar de bisschoppen benadrukken t evens dat een mens niet zonder maat schappelij ke vormen kan: de mens is
namelij k een sociaal wezen. 11 En laat ook de geschiedenis van het kat holieke leven niet zien dat er
een verband best aat t ussen de bloeit ij den van het geest elij k leven en de groei van het kat holiek
organisat ieleven?12
Daarom vinden de bisschoppen de eenheid van alle rooms-kat holieken zo belangrij k. Want alleen op
die manier kan de maat schappij hervormd worden in de geest van het evangelie. 13 De bisschoppen
spreken daarom hun veront rust ing uit over het f eit “ dat er in ons land kat holieken zij n, die schij nbaar zó van doorbraakgedacht en vervuld zij n, dat zij voor de eenheid der kat holieken weinig of
geen oog meer lij ken t e hebben.” 14
De bisschoppen zien met lede ogen aan dat ook de polit ieke eenheid van de kat holieken st eeds
kleiner wordt . 15 Ze keuren een lidmaat schap van de Part ij van de Arbeid dan ook t en st elligst e af ,
en wel om drie redenen. 16
Allereerst brengt een lidmaat schap van de PvdA de eenheid van de kat holieken in gevaar. 17 Dit
heeft , t en t weede, weer t ot gevolg dat “ onze christ elij ke invloed op st aat kundig gebied zeer belangrij k zou worden verzwakt , en dat daarmee ook onze posit ie in het sociale leven op de duur geheel zou worden ondermij nd.” 18 Tenslot t e menen de bisschoppen dat een kat holiek geen lid van de
PvdA kan zij n omdat de basis t ot samenwerken ont breekt . “ Volwaardige christ elij ke polit iek kan
niet best aan zonder christ elij k beginsel en t enslot t e ook niet zonder eendracht in dat beginsel.” 19
En de PvdA werkt niet vanuit het christ elij k beginsel. 20
Alle rooms-kat holieken die wel lid zij n van de PvdA wordt de wacht aangezegd: “ Wij handhaven de
bepaling, dat de heilige Sacrament en moet en geweigerd worden – en, als hij zonder bekering st erft ,
ook de kerkelij ke begrafenis – aan de kat holiek, van wie bekend is, dat hij lid is van een socialist ische vereniging, of dat hij , zonder lid t e zij n, t och geregeld socialist ische geschrift en of bladen
leest of socialist ische vergaderingen bij woont .” 21
Het is opmerkelij k t e noemen dat de bisschoppen zo negat ief t egenover samenwerking met niet christ enen st onden. In de rooms-kat holieke t heologie speelt de nat uurlij ke t heologie immers een
belangrij ke rol. Het Vat icaans Concilie sprak in 1870 uit “ dat God, het beginsel en einddoel van
alles, door middel van het nat uurlij ke licht van de menselij ke rede uit het geschapene met zekerheid kan worden gekend.” 22 Waarom verzet t en de bisschoppen zich dan zo t egen samenwerking met
niet -christ enen?
Nu hebben de bisschoppen er wel degelij k oog voor dat in de Part ij van de Arbeid “ bepaalde nat uurrecht erlij ke beginselen worden aanvaard en dat zij (de PvdA, GvH) in menig opzicht const ruct ieve arbeid verricht in het belang van het algemeen welzij n, niet in het minst op sociaal t errein.” 23
En ook niet -christ en kunnen “ nat uurlij ke deugden, zoals daar zij n: gemeenschapszin, vaderlandsliefde, burgerzin, medelij den, karakt ervast heid” hebben. 24 Maar t och is samenwerking met niet christ en binnen één part ij volgens de bisschoppen ongewenst . De Part ij van de Arbeid werkt immers
niet alleen vanuit het christ elij k beginsel. 25 De PvdA baseert zich mede op het humanisme. Maar het
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humanisme waarop de PvdA st eunt , aldus de bisschoppen, “ houdt principieel geen rekening met het
best aan van een persoonlij ke God, het ziet van dat best aan af, het geen pract isch neerkomt op de
ont kenning van God.” 26 Daarmee const rueert het humanisme “ een zedelij kheid zonder God” . 27 In
feit e probeert het humanisme weer een t oren van Babel t e bouwen. 28 Daarom kunnen kat holieken
onmogelij k met niet -christ enen binnen één part ij samenwerken. De kat holieken moet en zich organiseren in een kat holieke part ij “ om God de plaat s t e geven die Hem t oekomt , als grondslag van het
part iculier, maat schappelij k en st aat kundig leven van de mens.” 29
Behalve t heologische bezwaren, hadden de bisschoppen ook bezwaren van sociologische aard. Ze
legden de nadruk op de noodzakelij ke eenheid van de rooms-kat holieken. Zonder die eenheid wordt
de kat holieke posit ie in het sociale leven ondermij nt . 30 Goddij n merkt op dat de bisschoppen hiermee t act isch inspeelden op het succesvol verlopen Kromst affeest dat een j aar eerder was gevierd.
Tij dens dit feest vierden de rooms-kat holieken het eeuwfeest van het herst el van de bisschoppelij ke hiërarchie in ons land. 31
Binnen de Part ij van de Arbeid funct ioneerde de Kat holieke Werkgroep (KWG), een werkgroep voor
rooms-kat holieke leden van de PvdA. De voorzit t er van de KWG benadrukt e al t wee dagen na de
afkondiging van het Mandement dat de rooms-kat holieke leden van de PvdA zich in ieder geval niet
zouden aansluit en bij de KVP. Op het part ij congres van de PvdA werd door de KWG herhaald dat de
rooms-kat holieken gewoon in de PvdA bleven. 32
Goddij n concludeert dat honderdduizenden rooms-kat holieken “ het Mandement aan hun laars lapt en of er moppen overt apt en.” 33 Het aant al van “ honderdduizenden” lij kt me echt er wat overdreven. In de eerst volgende Tweede Kamerverkiezingen, t wee j aar na het Mandement , boekt e de
Kat holieke Volkspart ij namelij k een winst van 3%, een winst die ze in de t wee daaropvolgende
Tweede Kamerverkiezingen wist vast de t e houden. 34 Het verval begon voor de KVP pas in de t weede helft van de j aren zest ig. 35
Met het uit komen van het Mandement was het officiële st andpunt van de rooms-kat holieke kerk in
Nederland duidelij k: de doorbraak werd verworpen.
De vraag blij ft nu over hoe het Mandement t e rij men is met de deelname van de Kat holieke Volkspart ij aan de kabinet t en Drees. Waarom hadden de bisschoppen dan geen bezwaar t egen het feit
dat de KVP samen met de Part ij van de Arbeid deel uit maakt e van de regering? Het Mandement
best eed hier slecht s kort aandacht aan. Samenwerking is mogelij k wanneer het sociale st reven van
andere part ij en in de lij n liggen “ van het geen de menselij ke nat uur en de sociale st ruct uur van de
gemeenschap vragen.”

36

Maar, benadrukt het Mandement , deze samenwerking mag niet t e kost en

gaan van de eenheid onder de kat holieken. 37

34
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Anders dan de Nederlandse bisschoppen st ond de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk niet
afwij zend t egenover de doorbraak. Dit hangt nauw samen met het feit dat de eerst e naoorlogse
j aren uit de geschiedenis van de Hervormde kerk werden beheerst door de apost olaat sgedacht e. 38
De hervormde kerk wilde het Nederlandse volk herkerst enen en herkerst ening sloot verzuiling uit . In
een verzuilde maat schappij zou de kerk immers de arbeiders nooit kunnen bereiken. 39
Om het hervormde st andpunt t e kunnen plaat sen, is het noodzakelij k t erug t e gaan in de geschiedenis van de hervormde kerk. 40
Vanaf de zevent iende eeuw funct ioneerde de Nederlands Hervormde Kerk als publieke kerk in ons
land. In de negent iende eeuw nam haar invloed langzaam maar zeker af. In 1834 (Afscheiding) en
1886 (Doleant ie) verliet en veel meelevende en gemot iveerde leden de Hervormde kerk. Verder
werd in de grondwet van 1848 de vrij heid van godsdienst vast gelegd zodat de Hervormde kerk ook
andere erkende kerken naast zich moest dulden.
De invloed van de Hervormde kerk op de Nederlandse samenleving werd ook minder door de t oenemende ont kerkelij king en de richt ingenst rij d binnen de Hervormde kerk zelf . Daar kwam bij dat het
Algemeen Reglement van 1816 voorschreef dat de Synode werd samengest eld uit dert ien predikant en en zes ouderlingen, af gevaardigden uit de Provinciale Kerkbest uren en niet uit de classes. Daardoor was de Synode geen breed ambt elij k vert egenwoordigend orgaan. 41 Bovendien moest de Synode alleen maar administ rat ieve en financiële zaken afhandelen. “ Dat de synode leiding had t e geven aan de Kerk en ook Christ us’ naam had t e belij den behoorde niet t ot de t aakomschrij ving.” 42 Zo
was de kerk “ verworden t ot een administ rat ief lichaam” 43 en was ze niet in st aat een kracht ig en
profet isch geluid t e lat en horen in de j aren dert ig, de j aren van de crises en de t ij d waarin het nat ionaal-socialisme opkwam.
En t oen begon de Tweede Wereldoorlog. Al snel na de Duit se inval kwam de Algemene Synodale
Commissie met een woord van meeleven en bemoediging voor het hele volk. Onder leiding van de
nieuwe secret aris van de Synode, K.H.E. Gravemeyer 44, wilde de hervormde kerk namelij k een
sprekende kerk zij n, een kerk die zich verant woordelij k voelde voor het hele Nederlandse volk.
Gravemeyer vond, in navolging van Ph.J. Hoedemaker (1839-1910), dat Gods verbond een nog belangrij kere grondslag van de Kerk was dan de wedergeboort e en belij denis. Het ging hem om ‘heel
de Kerk en heel het volk’ .
In august us 1940 st elde de Synode een Commissie voor Kerkelij k Overleg in. Deze commissie werd
geleid door ds. H. Kraemer. 45 De commissie vormde een aant al werkgroepen, waaronder de werkgroep Gemeent eopbouw. Deze werkgroep wilde in eerst e inst ant ie de plaat selij ke gemeent en “ mobiliseren t ot levende gemeent en met gebruikmaking van de best aande organen.”

46

Volgens Kraemer

moest de reorganisat ie van de kerk van onder af gebeuren. Plaat selij ke gemeent en moest en zich
afvragen hoe ze in hun eigen omgeving als aan Christ us gebonden levensgemeenschappen konden
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spreken en handelen. Geleidelij k aan ging de werkgroep zich echt er ook bezinnen op de st ruct uur
van de kerk. Dit result eerde uit eindelij k in een t ot aal vernieuwde kerkorde die in 1951 in werking
t rad en waarin de apost olaat sgedacht e zo’ n grot e plaat s innam.
Na de bevrij ding zet t en Banning, Gravemeyer en Kraemer zich in voor Gemeent eopbouw. De drie
t heologen hadden elkaar leren kennen in Sint Michielsgest el en ze vormden een hecht driemanschap. In de zomer van 1945 t rokken ze het land door om kerkenraden en gemeent en t e bezoeken
“ om de geest van Gemeent eopbouw t e verlevendigen en de nieuwe ont wikkelingen in de kerk t e
bevorderen.” 47 Gravemeyer benadrukt e de noodzaak van reformat ie van de volkskerk en herkerst ening van ons land, Kraemer was de visionair van het driemanschap en Banning beklemt oonde de
profet ische roeping van de kerk t en aanzien van het polit ieke en sociale leven. 48
Verschillende mensen die bet rokken waren bij de werkgroep Gemeent eopbouw namen een vooraanst aande plaat s in binnen de Nederlandse Volksbeweging. Er ligt dan ook een duidelij ke relat ie t ussen het st reven van de NVB en de apost olaire koers van de hervormde kerk. De NVB st reefde naar
een geest elij ke vernieuwing van de samenleving, waarbij een belangrij ke rol was weggelegd voor
het christ endom. Dankzij deze geest elij ke vernieuwing zou de kerk in st aat zij n om de arbeiders t e
bereiken, een groep mensen die in een verzuilde maat schappij door de kerk nauwelij ks bereikt
konden worden.
Zoals ik in de vorige paragraaf heb beschreven, kwamen de Nederlandse bisschoppen in 1954 met
het Bisschoppelij k Mandement . De Hervormde Synode reageerde een j aar lat er met het herderlij k

schrij ven: &KULVWHQ]LMQLQGH1HGHUODQGVHVDPHQOHYLQJ. 49 In dit schrij ven wees de Synode erop dat

christ enen verschillende polit ieke keuzes kunnen maken. “ Binnen de Kerk hebben wij onze verschillen niet alleen t e dulden, maar zelfs t e acht en, daar immers dezelfde belij denis meer dan één concret e t oepassing mogelij k maakt ” . 50 In t egenst elling t ot de bisschoppen wil de Synode de leden van
de kerk dus niet voorschrij ven voor welke polit ieke part ij ze moest en kiezen. Christ enen moet en
zich niet organisat orisch isoleren van de samenleving, maar solidarit eit t onen met de samenleving.
De moderne mens lij dt aan het best aan. “ Wij christ enen st aan niet t egenover, maar naast deze
mens.” 51
Niet iedereen binnen de Hervormde kerk kon zich vinden in de nieuwe koers na de oorlog. De recht erzij de van de Hervormde kerk vond dat de werkgroep Gemeent eopbouw de waarheidsvraag in het
midden liet . Verder waren er krit ische geluiden t e horen t en aanzien van de apost olaat sgedacht e:
was deze gedacht e niet veel t e pret ent ieus, in een t ij d waarin de kerken leeg liepen? 52
Maar al deze krit iek neemt niet weg dat de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk zich niet
verzet t e t egen de doorbraak.
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'HGRRUEUDDNHQGHV\QRGDDO*HUHIRUPHHUGH.HUNHQ

In de vorige paragraven zagen we dat zowel de Rooms-kat holieke Kerk als de Nederlands Hervormde
Kerk zich officieel uit spraken over de doorbraak. De bisschoppen veroordeelde de doorbraak, t erwij l de Synode van de hervormde kerk zich er acht er schaarde. Van de kant van de synodaal Gereformeerde Kerken kwam er echt er geen officiële uit spraak over de doorbraak.
Er waren wel gereformeerden die lid werden van de PvdA, maar net als vóór de oorlog was het ook
ná de oorlog eigenlij k vanzelfsprekend dat de gereformeerden hun st em uit bracht en op de
Ant irevolut ionaire Part ij . Volgens Thij s Booij werd de doorbraak in de Gereformeerde Kerken zelfs
met alle macht best reden. Op ironische wij ze beschrij ft hij dat “ Mr. Gereformeerds klomp brak” bij
de doorbraak. 53 Maar Mr. Gereformeerd liet het er niet bij zit t en, pakt e de klomp op en vloog op de
PvdA in. “ Hij sloeg er formidabel mee. Waar hij maar raken kon, ging het er op los. En hij wist van
geen ophouden.” 54
Een van de gereformeerden die “ van geen ophouden” wist , was de al eerder genoemde S.U. Zuidema. In het debat met Van Rhij n verdedigt hij de st elling dat een christ en geen lid kon worden van
de Part ij van de Arbeid. Wie lid wordt van de PvdA moet immers inst emmen met het Beginselprogram van de Part ij . Volgens de Part ij van de Arbeid waren deze beginselen noch christ elij k, noch
onchrist elij k. Maar Zuidema vraagt zich af of dit ook echt het geval is. Eén van de beginselen van de
PvdA is het democrat isch grondrecht op best aanszekerheid en op arbeid. De overheid moet hiervoor
aansprakelij k kunnen worden gest eld. 55 Nu wil Zuidema zich ook graag inzet t en t egen best aansonzekerheid en werkeloosheid, maar hij ont kent dat dit bij belse recht en zij n. Hij noemt de ideologie

van recht op best aanszekerheid in st rij d met de bij bel. “ Zij is in st rij d met de RRWPRHG(cursivering
van Zuidema, GvH) die van den christ en gevraagd wordt en die niet durft t e zeggen, ook niet als
Overheid: ‘Ik zal wel zorgen dat u dit recht krij gt . Ik ben er mee verant woordelij k voor.’ Dat is God
t art en.” 56 Het beginsel van recht op best aanszekerheid en recht op arbeid is een polit ieke myt he in
st rij d met het christ endom. 57 Een christ en zal deze uit myt he nooit kunnen en mogen verdedigen. 58
Hij kan dan ook “ alleen met innerlij ke kneuzingen” lid zij n van de Part ij van de Arbeid. 59
Zuidema is het ook niet eens met de krit iek die Van Rhij n heeft op de sociale polit iek van de christ elij ke part ij en. De meest e sociale wet t en in ons land zij n bij na allemaal door christ elij ke kabinet t en t ot st and gebracht . En de Sociaal Democrat ische Arbeiders Part ij st emde bij de meest e van die
wet t en t egen. 60 Maar st el nu eens dat Van Rhij n gelij k zou hebben en dat “ de christ elij ke part ij en
zoals zij moment eel in Nederland reilen en zeilen niet deugden” . 61 Dan was dat nog geen reden om
lid t e worden van een socialist ische part ij . Van Rhij n had dan, aldus Zuidema, een nieuwe christ elij ke part ij moet en opricht en. 62
Zuidema is niet onder de indruk van het feit dat er binnen de PvdA een Prot est ant s-christ elij ke
Werkgemeenschap funct ioneert . Deze Werkgemeenschap mag volgens het beginselprogram van de
PvdA alleen maar een socialist ische doelst elling hebben. De christ elij ke levensovert uiging mag in
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deze werkgemeenschap grondslag zij n, mit s deze levensovert uiging daar gebruikt wordt en zich
bruikbaar st elt als wapen voor het socialisme (par.36).”

63

Ook de ant irevolut ionaire j urist N. Okma moest niet s hebben van de doorbraak. Hij discussieerde
met Buskes over de acht ergrond en doelst elling van de PvdA. Okma begreep niet hoe Buskes kon
beweren dat de Part ij van de Arbeid geen geest elij ke acht ergrond en geen levens- en wereldbeschouwing had. De voorgeschiedenis van de PvdA liet t och duidelij k anders zien?! 64
Zo werd de doorbraak over het algemeen afgewezen in de synodaal Gereformeerde Kerken. 65 Volgens Noordegraaf werd de doorbraak zelfs met name van de kant van de Gereformeerde Kerken f el
best reden. 66 En Rasker schrij ft dat de oude verbondenheid t ussen de Gereformeerde Kerken en de
Ant irevolut ionaire Part ij na de oorlog spoedig werd herst eld. 67
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“ De conclusie is gerecht vaardigd dat de bisschoppen in de j aren ’ 44-’ 46 eerst en vooral bedacht waren op
herst el van de kat holieke organisat ies. Ze wenst en geen experiment en en bevorderden kracht ig met woord
en subsidies de h.i. j uist e koers.” Manning, “ Geen doorbraak” , 74.
Zie voor de t ot st andkoming van de KVP: Duynst ee, 6FKHUPHUKRUQ'UHHV, 40-43 en Jong, .RQLQNULMN GHU
1HGHUODQGHQDl. 12, 170-173.
De KVP verloor 2 van de 32 zet els en kwam uit op 30 zet els, t erwij l de PvdA 3 zet els won en van 27 naar 30
zet els st eeg. Wolt j er, 5HFHQW9HUOHGHQ, 752.
De (voor)geschiedenis van het Mandement st aat beschreven in Goddij n, “ Vij fent wint ig j aar Bisschoppelij k
Mandement ” .
Voor een samenvat t ing van het Mandement zie Goddij n, “ Vij fent wint ig j aar Bisschoppelij k Mandement ” ,
34-38
'HNDWKROLHN, 4.
“ Uit de samenleving en samenwerking van mensen ont st aat het openbare leven. Ook dit openbare leven
moet gekerst end worden.” 'HNDWKROLHN, 4.
“ Bij alle werkelij k onderscheid t ussen Kerk en burgerlij ke maat schappij , blij ft het OHYHQ (cursivering in
Mandement , GvH) één, en mag dat leven – ook het openbare – niet losgemaakt worden van God en godsdienst .” 'H.DWKROLHN, 5.
'HNDWKROLHN, 5.
'HNDWKROLHN, 8.
Mit s “ onder leiding van de kerkelij ke overheid” . 'HNDWKROLHN, 9.
“ Niemand kan echt er voorbij aan het feit , dat de mens een sociaal wezen is, en dat in zij n sociale aanleg
de mogelij kheid ligt t ot de hogere ont wikkeling van zij n persoonlij kheid.” 'HNDWKROLHN, 9.
'HNDWKROLHN, 9.
'HNDWKROLHN, 10.
“ Maar vooral, zonder hecht e eenheid zij n wij zeker niet in st aat waardevolle bij dragen t e leveren voor de
christ elij ke opbouw der maat schappij .” 'HNDWKROLHN, 12v.
'HNDWKROLHN, 13.
“ Sommigen zij n zo ver gegaan, dat zij het verband der eenheid hebben verlat en.” 'HNDWKROLHN, 35.
Het Mandement best eed 2 (van de 54) paragraven expliciet aan de PvdA: 'HNDWKROLHN, 43-46.
'HNDWKROLHN, 44.
'HNDWKROLHN, 44.
'HNDWKROLHN, 44.
“ Voorop zij nog eens gest eld (…) dat zonder de doorvoering van de christ elij ke beginselen geen duurzame
maat schappelij ke orde en waaracht ig welzij n mogelij k is.” 'HNDWKROLHN, 16.
'HNDWKROLHN, 43.
Genderen, %HNQRSWH*HUHIRUPHHUGH'RJPDWLHN, 126.
'HNDWKROLHN, 44.
'HNDWKROLHN, 8.
'HNDWKROLHN, 44.
'HNDWKROLHN, 39.
'HNDWKROLHN 39.
“ een maat schappij bouwen, niet op God gericht , maar t ot aan de hemel reikend; God uit de hemel halen
en de mens in moderne zin t ot afgod maken, alt hans t ot het cent rum van het heelal.” 'HNDWKROLHN, 39.
'HNDWKROLHN, 40.
'HNDWKROLHN, 44.
Goddij n, “ Vij fent wint ig j aar Bisschoppelij k Mandement ” , 34.
“ Als wij zouden uit t reden, wordt de KVP ‘een gecanoniseerde part ij ’ en wordt het voor t weevij fde van ons
volk onmogelij k om een vrij e part ij keuze t e doen.” Goddij n, “ Vij fent wint ig j aar Bisschoppelij k Mandement ” , 59.
Goddij n, “ Vij fent wint ig j aar Bisschoppelij k Mandement ” , 42.
Behaald percent age st emmen KVP bij Tweede Kamerverkiezingen: 1952: 28,7%, 1956: 31,7%, 1959: 31,6%,
1963: 31,9%. Wolt j er, 5HFHQW9HUOHGHQ, 750v.
KVP: 1697: 26,%, 1971: 21,9%, 1972:17,7%. Wolt j er, 5HFHQW9HUOHGHQ, 751.
'HNDWKROLHN, 14.
“ Alleen moet en wij bij (…) samenwerking met des t e meer waakzaamheid aan onze hogere beginselen en
met des t e maar kracht aan onze eenheid vast houden.” 'HNDWKROLHN, 14.
En “ hoe hecht er onze eenheid is, des t e meer kunnen en mogen wij openst aan voor deze samenwerking.”
'H.DWKROLHN, 15.
De inhoud van de apost olaat sgedacht e wordt in de Kerkorde van 1951 als volgt verwoord:
“ Als Christ us-belij dende geloofsgemeenschap gest eld in de wereld om Gods beloft en en geboden voor alle
mensen en macht en t e bet uigen, vervult de Kerk, delend in de aan Israël geschonken verwacht ing van het
Koninkrij k Gods haar apost olaire opdracht in het bij zonder in haar gesprek met Israël, door het werk der
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zending, door de verbreiding van het Evangelie en de voort durende arbeid aan de kerst ening van het volksleven in de zin der Reformat ie.” (art ikel VIII lid 1)
“ De Kerk richt zich in de verbreiding van het Evangelie t ot hen, die daarvan zij n vervreemd, om hen t erug
t e brengen t ot de gemeenschap met Christ us en Zij n Kerk, blij ft in al haar geledingen st rij den voor het reformat orisch karakt er van st aat en volk en wendt zich, in de verwacht ing van het Koninkrij k Gods, in de
arbeid der kerst ening t ot overheid en volk, om het leven naar Gods beloft en en geboden t e richt en.” (art ikel VIII lid 4)
Gecit eerd uit : Heuvel, +HUYRUPGH.HUNRUGH, 417v.
“ Kerst ening sloot (…) verzuiling uit . Elke poging om de arbeiders t erug t e winnen voor het evangelie zou
dan bij voorbaat t ot mislukken zij n gedoemd.” Noordegraaf, 9LMIEURGHQ, 62,
Hierbij heb ik vooral gebruik gemaakt van Noordegraaf, 9LMIEURGHQ, 52-67.
“ Zo was er geen cont act t ussen de t op en het grondvlak van de kerk.” Oost enbrink-Evers, “ Kerkrecht erlij ke
ont wikkelingen” , 109.
Oost enbrink-Evers, “ Kerkrecht erlij ke ont wikkelingen” , 109.
Noordegraaf, 9LMIEURGHQ, 53.
K.H.E. Gravemeyer (1883-1970) “ st amde uit de kring van die t heologen die bij Kohlbrugge de st renge afwij zing van alle synergisme en nat uurlij ke t heologie geleerd hadden en die dit verbonden met het ideaal
van de hervormde kerk als belij dende volkskerk in de geest van Hoedemaker.” Rasker, 1HGHUODQGV +HU
YRUPGH.HUN, 282.
Zie verder over Gravemeyer: Rasker, 1HGHUODQGV+HUYRUPGH.HUN, 282 en Oost enbrink-Evers, “ Kerkrecht erlij ke ont wikkelingen” , 112v..
H. Kraemer (1888-1965) werkt e als bij belvert aler op Java en was een int ernat ionaal zendingsdeskundige.
Hij schreef t er voorbereiding van derde Int ernat ionale Zendingsraad (Tambaram, India, 1938) het boek 7KH
&KULVWLDQ0HVVDJHLQD1RQ&KULVWLDQ:RUOG. “ Dit boek was de eerst e groot opgezet t e poging om de zogenaamde dialect ische t heologie vrucht baar t e maken voor de zending.” Rasker, 1HGHUODQGV +HUYRUPGH
.HUN, 326.
“ Kraemer had geen st at isch, maar een dynamisch beeld van wat de kerk is. (…) Dit is het apost olisch karakt er van de kerk; het best aat niet daarin , dat zij haar gezag aan de apost elen ont leent , of dat zij n de apost olische geloofsbelij denis aanvaardt , maar daarin dat zij in al haar woorden en daden get uige is van God en
van zij n verlossende daden en bedoelingen.” Rasker, 1HGHUODQGV+HUYRUPGH.HUN, 328.
Zie verder over Kraemer: Rasker, 1HGHUODQGV+HUYRUPGH.HUN, 326-328 en Oost enbrink-Evers, “ Kerkrecht erlij ke ont wikkelingen” , 113v.
Noordegraaf, 9LMIEURGHQ, 56.
Rasker, 1HGHUODQGV+HUYRUPGH.HUN, 314.
Keizer, 6LQW0LFKLHOVJHVWHO, 93.
Het geschrift was opgest eld door K.H. Miskot t e. Rasker, 1HGHUODQGV+HUYRUPGH.HUN, 373.
Miskot t e was één van de zeven predikant en die zich na de oorlog aanslot en bij de SDAP en hier in het
openbaar verant woording van aflegden in de brochure :DWEH]LHOW]H"
&KULVWHQ]LMQLQ1HGHUODQGVHVDPHQOHYLQJ, 14.
&KULVWHQ]LMQLQ1HGHUODQGVHVDPHQOHYLQJ, 12.
Voor de krit iek op de apost olaat sgedacht e: zie Rasker, 1HGHUODQGV+HUYRUPGH.HUN, 65-67.
Booij , SWLOOHRPZHQWHOLQJ, 53.
Booij , 6WLOOHRPZHQWHOLQJ, 53.
Zuidema, &KULVWHQ, 17.
Zuidema, &KULVWHQ, 18.
Zuidema, &KULVWHQ, 18.
Zuidema, &KULVWHQ, 19.
“ Zo moet ik ant woorden op de vraag: Kan een christ en lid zij n van de Part ij van de Arbeid? Hij kan het
alleen met innerlij ke kneuzingen. Hij kan het alleen wanneer hij ant inomisch leeft . Wanneer hij zij n christ endom op t eert . Wanneer hij die polit ieke myt he – en er zij n er zo meer in dit program – die myt he dienst
als een vreemde god, die hij niet dienen mag en welke dienst hij hoe eer hoe liever om Godswil moet opzeggen, zal hij niet al méér socialist isch en al minder christ en worden.” Zuidema, &KULVWHQ, 20.
Zuidema, &KULVWHQ, 23.
Zuidema, &KULVWHQ, 21.
“ Toen de Savorin Lohman niet meer in de Ant irevolut ionaire Part ij kon verkeren, ont st ond er een Christ elij k Hist orische Unie. Toen ds Buskes niet meer in de christ elij ke part ij en een dak had, ont st ond er een
Christ elij k-Democrat ische Unie. U moet nu argument eren waarom u niet een –vooruit st revende (…) Christ elij ke Democrat ische Unie hebt opgericht . Dan was u er ook.” Zuidema, &KULVWHQ, 29.
Zuidema, &KULVWHQ, 6v.
Zuidema verwij st hiervoor naar paragraaf 36 van het Beginselprogram van de PvdA. Deze paragraaf luidt als
volgt : “ Ter verdieping en verrij king van het geheel der socialist ische gedacht e en beweging, geeft de Part ij
binnen haar organisat ie gelegenheid t ot het opricht en van werkgemeenschappen op de grondslag van de
levensovert uiging.” Banning, .RPSDV, 12.
Jongh, %XVNHV, 275v.
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Er waren wel gereformeerden die lid waren van de PvdA. Veenhof reageert in een 3HUVVFKRXZ in 'HReformat ie op een art ikel van de synodaal gereformeerde hoogleraar K. Dij k. Deze had in het &HQWUDDO:HHN
EODG de vraag opgeworpen of “ sommigen onzer (…) overlopers zij n geworden naar de part ij van de arbeid?” . Veenhof: “ Is dat een echt e vraag? (…) Zij t gij dan alleen een vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet
weet dat velen in Uw kerken lid van de P.v.d.A. zij n?” C. Veenhof, “ ’ Bij de Jaarkeer’ ” , 'H5HIRUPDWLH 30,
no. 15 (08-01-1955): 119-120 (119).
Noordegraaf, 9LMIEURGHQ, 63.
Rasker,1HGHUODQGV+HUYRUPGH.HUN, 310.
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HOOFDSTUK 5 – VRIJGEMAAKTE AUTEURS OVER DE DOORBRAAK
´:,(=28=8/.((1,'($$/1,(772(/$&+(1µ
[K. van Huizen, 'H5HIRUPDWLH 23, no. 7 (15-11-1947): 57.]

De voorst anders van de doorbraak hamerden op de eenheid van ons volk. Had de oorlog niet bewezen dat mensen met verschillende geloofs- en/ of levensbeschouwing goed met elkaar kunnen samenwerken? We zij n allemaal Nederlanders en als Nederlanders hebben we t och een gemeenschappelij ke verant woordelij kheid voor de t oekomst van ons land?!

Over dit eenheidsideaal schreef K. van Huizen in 'H 5HIRUPDWLH. Een mooi ideaal, aldus Van Huizen,

“ Wie zou zulk een ideaal niet t oelachen!” 1 Van Huizen zelf in ieder geval niet , zo blij kt uit de rest
van het art ikel. Hij spreekt van een “ surrogaat -eenheid” . Van Huizen was niet de enige die krit iek
leverde op het eenheidsst reven. R.J. Dam (1896-1945), die een maand voor de bevrij ding door de
Duit sers werd gefusilleerd, schreef in de oorlog een krit ische “ Schet s en beoordeling van de begin-

selen der ‘Nederlandsche Volksbeweging’ ” . Deze schet s werd in 1946 post uum in 'H 5HIRUPDWLH
gepubliceerd. 2
Van vrij gemaakt gereformeerde kant werd er in de pers negat ief gereageerd op de doorbraak. In
het vólgende hoofdst uk kij k ik naar de bezwaren die men hiert egen had. In dít hoofdst uk bespreek
ik de aut eurs die door hun schrij ven de meest e invloed hebben gehad in de polit ieke meningsvorming van de vrij gemaakt en in de j aren 1945-1960. Het gaat acht ereenvolgens om K. Schilder (5.2),
F.A. den Boeft (5.3), A. Zij lst ra (5.4), C. Veenhof (5.5), P. Jongeling (5.6), Joh. Francke (5.7) en
A.J. Verbrugh (5.8). 3
Eerst wil ik echt er aandacht best eden aan de vrij gemaakt Gereformeerde Kerken in de periode
1945-1960. (5.1)


'HYULMJHPDDNW*HUHIRUPHHUGH.HUNHQ

Op 26 j uli 1944 schorst e de Synode van Ut recht (1943-1945) professor S. Greij danus (1871-1948) als
emerit us-hoogleraar en emerit us-predikant . Een week lat er werd de hoogleraar K. Schilder ont slagen als professor en afgezet als emerit us-predikant . Hiermee was “ het beslissende signaal voor een
brede landelij ke beweging t ot Vrij making” gegeven. 4
Door heel het land maakt en gereformeerde kerken zich vrij door zich af t e scheiden van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken. De vrij gemaakt e kerken organiseerden zich al snel in een
eigen kerkverband en in 1946 t elden ze 215 gemeent en met ruim 77.000 leden. 5 De provincie Groningen t elde het meest e aant al leden, gevolgd door Overij ssel en Zuid-Holland. 6
Het aant al leden van de vrij gemaakt Gereformeerde Kerken nam j aarlij ks t oe t ot ruim 98.000 leden
in 1960, verdeeld over 308 gemeent en. 7
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De vrij gemaakt en hadden een t heologische hogeschool in Kampen. Hier gaven onder meer Schilder,
B. Holwerda (1909-1952) en C. Veenhof les. In de eerst e helft van 1952 werden de vrij gemaakt Gereformeerde Kerken opgeschrikt door het overlij den van de hoogleraren Schilder en Holwerda.
Vooral het overlij den van Schilder bet ekende een klap voor de vrij gemaakt -geref ormeerde wereld. 8
In veel vrij gemaakt e gezinnen werd het weekblad 'H5HIRUPDWLH gelezen. 9 Hoewel het aant al abon-

nement en van 10.000 in 1946 was t eruggelopen t ot nog maar 4.000 in 1952, was 'H5HIRUPDWLH na
de Vrij making “ de spreekbuis van de Gereformeerde Kerken (vrij gemaakt )” . 10 Sinds 1935 was
Schilder de enige redact eur geweest . Na zij n overlij den ont st ond er verschil van mening over de

koers die 'H5HIRUPDWLHzou moet en gaan voeren. K.C. van Spronsen (1897-1979) van de uit geverij

van het blad vond dat 'H 5HIRUPDWLH veel duidelij ker leiding moest geven. Dit leidde na allerlei
perikelen t ot een geheel nieuwe redact ie in 1956, met onder meer ds. J. Kamphuis (geb.1921). 11

Een aant al vrij gemaakt en konden zich niet vinden in de koers van 'H5HIRUPDWLH en zij richt t en het

weekblad 2SERXZ op. “ Bescheidenheid in het leiding geven, was het eerst e wat men voor ogen

had.” 12 In het voorj aar van 1957 verscheen het eerst e nummer van 2SERXZ. “ 2SERXZ werd het
blad van de milde vleugel in de vrij gemaakt e kerken.” 13

Een ander blad dat veel gelezen werd in vrij gemaakt e gezinnen, was het *HUHIRUPHHUG *H]LQV

EODG. 14 Dit blad verscheen voor het eerst in 1948 en kwam t wee keer per week uit . 15 De koers van

het *HUHIRUPHHUG*H]LQVEODGwas helder: “ Bevordering van de doorwerking der reformat ie, die, in
de Kerk begonnen, gelij k een zuurdeeg het hele leven moest doort rekken.” 16 In het begin st onden

er vooral opiniërende art ikelen in het *HUHIRUPHHUG *H]LQVEODG. Hoofdredact eur P. Jongeling
schreef veel over polit ieke zaken, waaronder over de doorbraak. 17
De gereformeerden waren voor de oorlog gevormd op de zogenaamde Jongelingsverenigingen op
Gereformeerde Grondslag. Op deze verenigingen werd de j eugd op grondige wij ze onderwezen in
de gereformeerde leer. Ook werden op de j ongelingsverenigingen boeken van Kuyper best udeerd. 18
De vrij gemaakt en waren dan ook gepokt en gemazeld in de gereformeerde leer.
Vóór de Vrij making was het merendeel van de vrij gemaakt en lid geweest van de Ant irevolut ionaire
Part ij . Na de Vrij making kwam er een bezinning op gang over de vraag of men nog wel samen kon
werken met synodaal gereformeerden binnen de ARP. 19 Voor de Tweede Kamerverkiezingen van
1948 gaf Schilder, ondanks allerlei bezwaren die hij t egen de ARP had, t och het advies om op deze
part ij t e st emmen. Maar bij de verkiezingen ont hielden de meest e vrij gemaakt en zich van st emming. 20
St eeds meer vrij gemaakt en meenden dat samenwerking binnen de ARP niet langer mogelij k was en
t enslot t e werd er een ‘vrij gemaakt e’ polit ieke part ij opgericht : het Gereformeerd Polit iek Verbond
(GPV). 21 Bij de Provinciale St at enverkiezingen van 1950 st emden ongeveer 60% van de kiesgerecht igde vrij gemaakt en op het GPV. 22 Negen j aar lat er, bij de Tweede Kamerverkiezingen was dit percent age gest egen t ot bij na 80%. 23
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Een veel gebezigde t erm na de Vrij making was die van ‘doorgaande reformat ie’ . Hiermee bedoelde
men dat de Vrij making, die men als reformat ie zag, op alle t erreinen van het leven moest doorwerken. 24 Prakt isch bet ekende dit dat er allerlei ‘vrij gemaakt e’ organisat ies opgericht werden: een
‘vrij gemaakt e’ polit ieke part ij , het Gereformeerd Polit iek Verbond, een ‘vrij gemaakt e’ krant , het

*HUHIRUPHHUG *H]LQVEODG, een ‘vrij gemaakt e’ vakvereniging, het Gereformeerd Maat schappelij k
Verbond, ‘vrij gemaakt e’ scholen enz.
Niet alle vrij gemaakt en voelden zich bij dit ij veren voor ‘doorgaande reformat ie’ t huis. 25 Er kwamen dan ook bot singen die leidden t ot de zogenaamde breuk aan het einde van de j aren zest ig. 26


.6FKLOGHU

Klaas Schilder werd geboren in 1890 t e Kampen. Toen hij 6 j aar oud was, st ierf zij n vader. Zij n
moeder moest hard werken om voor haar 3 kinderen t e kunnen zorgen. Met hulp van vrienden kon
ze Schilder naar het Geref ormeerd Gymnasium st uren. Daar bleek Schilder een geniale leerling t e
zij n. In 1909 begon hij in zij n geboort est ad met de st udie t heologie.
Na een aant al j aren als predikant gewerkt t e hebben, werd hij in 1933 door de Generale Synode van
Middelburg benoemd t ot hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in Kampen. In het zelfde j aar
was Schilder in het Duit se Erlangen summa cum lauda gepromoveerd als doct or in de t heologie.
Schilder schreef veel in 'H5HIRUPDWLH. Hij was bij na vanaf de opricht ing van dit weekblad medewerker geweest en hij verzorgde verschillende rubrieken. Daarin t oonde hij zich een best rij der van
de t heologie van Karl Bart h.
In de j aren dert ig had Schilder een zest al art ikelen geplaat st over het best aansrecht van christ elij ke
polit ieke part ij en onder de t it el: “ Ook de ‘Christ elij ke polit iek’ in gevaar” . 27 Hierin sprak Schilder
zij n zorg uit over het feit dat veel gereformeerde j ongeren afscheid namen van christ elij ke polit iek.
Volgens Schilder kwam dit mede door het ‘neen’ van de t heologie van Karl Bart h en E. Brunner
(1889-1966) over al het hist orisch gegevene en dus ook over alle christ elij ke polit iek.
In 1936 schreef Schilder zij n brochure ´*HHQ'XLPEUHHGµ. In deze brochure gaf hij een t oelicht ing
bij het besluit van de Synode van Amst erdam (1936) bet reffende het lidmaat schap van de Christ enDemocrat ische Unie (CDU) en de Nat ionaal Socialist ische Beweging (NSB). Schilder bekrit iseerde de
beginselverklaring van de CDU. Hij bespeurde daarin een dualisme t ussen onze wereld en Gods Koninkrij k. 28
Schilder verwierp dit dualisme en koos uit volle overt uiging voor een christ elij ke polit ieke part ij , de
Ant irevolut ionaire Part ij . In 1937 schreef hij voor deze part ij een verkiezingspamflet t egen de NSB.
In 1944 werd Schilder door de Synode van de Gereformeerde Kerken geschorst en vervolgens afgezet als hoogleraar en als predikant . Ook andere predikant en, ouderlingen en diakenen werden geschorst . 29 Dit veranderde hun houding richt ing de Ant irevolut ionaire Part ij drast isch. Er werd ge-
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sproken van een ‘et hisch conflict ’ . 30 Hoe kon men in de polit iek nog samenwerken met broeders die
hen als scheurmakers de kerk hadden uit gezet ?
Na de Vrij making schreef Schilder veel over de polit ieke roeping van de vrij gemaakt en. Toen de
ARP in 1947 met het zogenaamde milj oenplan kwam31, adviseerde Schilder met veert ien andere
vrij gemaakt en vooralsnog niet mee t e werken aan de inzamelingsact ie. 32 Een j aar lat er was Schilder
één van de sprekers op het Amersfoort s Congres. Dit congres, dat was samengeroepen door een
werkcomit é waarvan Schilder ook deel uit maakt e, was bedoeld als een bezinnings- en st udiecongres
voor vrij gemaakt en. Schilder sprak in Amersfoort over de verhouding t ussen de kerk en het Koninkrij k van God. Verder hield hij er een lezing over de algemene genade.
In 1947 schreef Schilder een uit gebreide art ikelenreeks onder de t it el “ Zelfst andig opt reden in de

polit iek?” . 33 Ook schreef Schilder over de doorbraak. Zo besprak hij bij voorbeeld de brochure :DW

EH]LHOW ]H" van zeven Amst erdamse predikant en, onder wie J.J. Buskes en K.H. Miskot t e, waarin
rekenschap werd afgelegd van hun besluit lid t e worden van de SDAP. 34
Door al zij n pennenvrucht en heeft Schilder veel bet ekent voor de polit ieke meningsvorming van de
vrij gemaakt en. Hoe groot zij n invloed was, bleek uit de woorden die Joh. Francke schreef na het

overlij den van Schilder in 1952 in 2QV 3ROLWHXPD, het orgaan van het Gereformeerd Polit iek Ver-

bond: “ En wij danken de Vader der geest en voor zo enorm veel, dat wij in onze prof. Schilder, RRN

LQSROLWLFV (cursivering van mij , GvH), mocht en bezit t en en hebben ont vangen.” 35


)$GHQ%RHIW

In de j aren na de Vrij making kwam er onder de vrij gemaakt en een bezinning op gang over de polit ieke roeping die ze hadden. Was het nog verant woord om lid t e blij ven van de ARP of was het bet er om een nieuwe polit ieke part ij op t e richt en? Eén van degene die voor deze laat st e opt ie koos,
was ds. F.A. den Boeft (1896-1966). Hij was in de die j aren één van de st uwende kracht en acht er
het Gereformeerd Polit iek Verbond (GPV).
Floris Adriaan den Boeft st udeerde t heologie aan de Vrij e Universit eit t e Amst erdam en werd in
1922 bevest igd in zij n eerst e gemeent e. Zij n huwelij k werd bevest igd door K. Schilder, t oen nog
predikant in Gorinchem. Schilder was een goede vriend van Den Boeft . Hij las Schilders boeken met
veel inst emming en hij deelde diens visie op het kerkelij k leven. Den Boeft had hoge verwacht ingen
van een vernieuwing van het kerkelij k leven.
In de Tweede Wereldoorlog werd Den Boeft veldpredikant en ging hij vrij willig naar een krij gsgevangenkamp in Duit sland. In j uni 1945 kwam hij t erug in Nederland en koos hij direct voor de Vrij making. Den Boeft was erg act ief binnen de vrij gemaakt e kerken. Zo was hij lid van het curat orium
van de Theologische Hogeschool en zat hij in het hoofdbest uur van de Jongelingsbond. Verder was
Den Boeft voorzit t er van het GPV, de Mannenbond en van het Zendingsadviescollege van Zwolle. Na
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zij n st erven in 1966 st ond er in een ‘In memoriam’ t reffend: “ Wie lat er de geschiedenis van de vrij gemaakt e kerken en haar vest iging en consolidat ie gedurende de eerst e vij ft ien j aar van haar best aan zal schrij ven, zal overal Den Boeft t egen komen.” 36
In de j aren na de Vrij making ont st onden er in het land zogenaamde vrij e kiesverenigingen37. Den
Boeft j uicht e deze ont wikkeling t oe. Al in august us van 1945 had hij geschreven geen vert rouwen t e
hebben in samenwerking binnen de ARP met synodalen. “ Wie vandaag knoeien kan met het kerkrecht , kan het morgen ook met ander recht .” 38 Om de vrij e kiesverenigingen t e onderst eunen richt t e Den Boeft een blad op, waarvan hij hoopt e dat het als officieel orgaan van de vrij e kiesvereni-

gingen kon gaan funct ioneren: 3ROLWLHNYRRUOLFKWLQJVRUJDDQWHQGLHQVWHYDQGH*HUHIRUPHHUGH.LHV

YHUHQLJLQJHQLQ1HGHUODQG.

Na afloop van het Amersfoort s Congres (1948) leidde Den Boeft een beslot en bij eenkomt . Daar werd
een Landelij ke Cont act raad van vrij e kiesverenigingen opgericht . Den Boeft kwam in het best uur

van de Cont act raad en de naam van zij n blad werd veranderd in 2QV3ROLWHXPD. In de beginj aren

waren de meest e art ikelen in 2QV 3ROLWHXPD van de hand van Den Boeft . In zij n art ikelen waarschuwde Den Boeft regelmat ig t egen de doorbraak. En dat is volgens hem ook hard nodig, want er

zij n vele vrij gemaakt en die “ het gevaar” niet zien: “ Ze zij n het zich niet bewust dat we leven aan
de rand van de afgrond.” 39
Den Boeft kon in zij n art ikelen erg scherp schrij ven over de synodaal Gereformeerde Kerken. “ Ze
hebben het recht verworpen en de Heere heeft hen in de ongerecht igheid verst rikt .” 40 In 1960 sloot
Den Boeft zich echt er weer aan bij de synodaal Gereformeerde Kerken. 41
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Toen het GPV in 1952 voor het eerst meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen, was Albert us
Zij lst ra (1874-1968) de lij st t rekker van de part ij . Zij lst ra was de enige binnen het GPV die kon bogen op ruime polit ieke ervaring. Van 1918 t ot 1946 was hij lid geweest van de Tweede Kamer voor
de Ant irevolut ionaire Part ij . 42 Daarnaast heeft Zij lst ra ook j aren in de Groninger gemeent eraad
gezet en namens de ant irevolut ionairen. 43
Behalve Tweede Kamerlid was Zij lst ra ook j ournalist . Van het begin van de vorige eeuw, 1901, t ot

aan de Duit se inval werkt e hij bij de 1LHXZH3URYLQFLDOH*URQLQJHU&RXUDQW, een ant irevolut ionaire

krant . Vanaf 1905 als hoofdredact eur. Ook was Zij lst ra werkzaam bij 'H 6WDQGDDUG. Hier was hij

Abraham Kuyper opgevolgd, t oen deze in 1919 van de art sen zij n werkzaamheden voor zij n lij fblad
moest st aken. 44
Al voor de oorlog schreef Zij lst ra art ikelen “ t egen Karl Bart h, t egen confessionele onbelij ndheid,
t egen de Nederlandse Christ en-St udent envereniging, die veel Kamper st udent en onder haar leden
t elde en die onder anderen door prof. H. Bavinck gest eund werd.” 45
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In het eerst e oorlogsj aar werd Zij lst ra gearrest eerd door de Duit sers omdat hij een massale samenkomst van Ant irevolut ionairen had geleid. Hij werd naar het concent rat iekamp in Buchenwald overgebracht . Hier proefde Zij lst ra iet s van de oecumenische sfeer, waar hij niet s van moest hebben.
“ Het was het vervagen van de ant it hese, de opdoemende nevel van het algemeen christ endom boven geloofszekerheid en kerkmuren, met zij n verflauwing der grenzen, zij n geloof op een st uivert j e.” 46
In 1941 werd Zij lst ra weer vrij gelat en, t oen er een amnest ieregeling kwam voor alle mensen die
ouder dan 60 j aar waren en in slecht e lichamelij ke condit ie verkeerden.
In 1944 werd Zij lst ra geschorst als ouderling van de Gereformeerde Kerk in Groningen. Kort e t ij d
lat er werd hij vrij gemaakt . Het zou nog t ot 1949 duren voordat hij definit ief brak met de ARP en
zich aansloot bij het GPV. 47 Twee j aar eerder was Zij lst ra één van de vij ft ien vrij gemaakt en die het
advies gaven niet bij t e dragen aan het milj oenplan van het Cent raal Comit é van de ARP. 48 In 1948
was hij de voorzit t er van het Amersfoort s Congres.
Onder het pseudoniem Marnix verzorgde Zij lst ra de rubriek “ Groninger Brieven’ in 'H5HIRUPDWLH49
In deze brieven keerde hij zich fel t egen de doorbraak. Schermerhorn, de eerst e Nederlandse minist er-president na de Tweede Wereldoorlog en voorst ander van de doorbraak, werd door Zij lst ra get ypeerd als “ de groot st e ramp die de hist orie van ons land kent ” . 50
Zij lst ra had t ot aal geen vert rouwen in de Part ij van de Arbeid. De ARP mocht dan menen dat de
socialist en in de PvdA veranderd waren t en opzicht e van de vooroorlogse SDAP en over gezag en
recht het zelfde dacht en als de ARP, maar dat was volgens Zij lst ra t och echt een vergissing. 51 De
PvdA is een t ot alit aire part ij en “ hun pret ent ie is, dat heel het volk, afgezien van elk kerkelij k verschil, bij haar behoort . Dat is het karakt er van de doorbraak.” 52
Volgens Zij lst ra is de ARP ook schuldig aan het slagen van de doorbraak omdat de ARP niet meer
t rouw is aan “ de wezenlij ke ant irevolut ionaire beginselen” . 53
Behalve voor 'H5HIRUPDWLH schreef Zij lst ra ook voor het *HUHIRUPHHUG*H]LQVEODG (het lat ere 1H

GHUODQGV 'DJEODG). Verder verschenen er in 1950 t wee boeken van zij n hand over polit iek. 54 Op

deze wij ze heeft Zij lst ra invloed gehad op de polit ieke meningsvorming van de vrij gemaakt en in de
j aren vij ft ig.
Zij lst ra heeft nooit act ief polit iek bedreven voor het GPV. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van
1952 behaalde de part ij geen enkele zet el. Voor andere verkiezingen st elde Zij lst ra zich, vanwege
zij n leeft ij d, niet meer beschikbaar.
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Nadat Cornelis Veenhof (1902-1983) zeven j aar onderwij zer was geweest , schreef hij zich in 1926 in
als st udent aan de Theologische Hogeschool in Kampen. In 1933 werd hij bevest igd in zij n eerst e
gemeent e.
Tij dens zij n st udie raakt e Veenhof geboeid door de herbezinning die binnen de Gereformeerde Kerken op gang was gekomen. Er werd volop nagedacht over de erfenis die H. Bavinck, maar vooral A.
Kuyper had acht ergelat en. In deze t ij d kreeg Veenhof int ensief cont act met K. Schilder 56 en A. Janse (1890-1960). Toch ging Veenhof in 1944 niet mee met de Vrij making. Hij had moeit e met Schilders radicalisme. 57 Pas t oen Veenhof zelf werd geschorst als predikant van Ut recht , maakt e hij zich
vrij . Dat was in august us 1945. Twee maanden lat er benoemde de Synode van de vrij gemaakt e kerken t e Enschede hem t ot hoogleraar aan de Theologische Hogeschool. Hij werd belast met het onderwij s in de homilet iek, cat echet iek, poimeniek, diaconiek, evangelist iek, lit urgiek en filosofie.
Ondert ussen was Veenhof al j aren verbonden aan 'H5HIRUPDWLH. Vanaf 1934 schreef hij hier art ikelen voor. Na de oorlog best eedde Veenhof veel aandacht aan de doorbraak. Hij bekrit iseerde in dit
verband de t heologie van Karl Bart h. Diens t heologie had er immers voor gezorgd dat “ de prot est ant se wereld in beweging, j a in een crises gekomen” was. 58
Volgens Veenhof was de doorbraak ook binnen de ARP doorgedrongen.” Reeds in de officiële ant irevolut ionaire lect uur kon men vóór j aren de doorbraak const at eren. Ja, hij werd daar zakelij k op
kracht ige wij ze g e p r o p a g e e r d en d o o r g e v o e r d.” 59
Veenhof heeft veel gepubliceerd in 'H 5HIRUPDWLH. Na het overlij den van Schilder t rad hij samen
met de hoogleraren P. Deddens, B. Holwerda en H.J. Jager (1900-1988) t oe t ot de “ Voorlopige redact ie-commissie” . “ Veenhof was onget wij feld de ‘primus int er pares’ . Hij was een man die zich
st erk verbonden voelde met de gereformeerde t radit ie van Kuyper, Bavinck, Sikkel en Vollenhoven
en kon daardoor de radicale nieuwbouw van de ‘doorgaande reformat ie’ binnen vrij gemaakt e kring
maar mat ig waarderen.” 60

Er ont st onden meningsverschillen over de t e varen koers van 'H 5HIRUPDWLH. K.C. van Spronsen

(1897-1979) van de uit geverij van het blad vond dat 'H5HIRUPDWLH veel duidelij ker leiding moest

geven. Dit leidde t ot een geheel nieuwe redact ie in 1956, waarin geen plaat s meer was voor Veen-

hof. Na 1956 heeft hij dan ook geen art ikelen meer geschreven in 'H Reformat ie. Teleurgest eld

over de gebeurt enissen, was hij één van de opricht ers van 2SERXZ, waarvan hij van vanaf 1957 t ot
zij n dood in 1983 redact eur was. In 1968 raakt e Veenhof buit en het verband van de vrij gemaakt
Gereformeerde Kerken.
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Van 1948 t ot 1974 was Piet er Jongeling (1909-1985) hoofdredact eur van het *HUHIRUPHHUG*H]LQV

EODG (vanaf eind 1967 1HGHUODQGV 'DJEODG gehet en). Voor deze krant schreef Jongeling t alloze
hoofdart ikelen. Veel van deze art ikelen zij n lat er gebundeld uit gegeven. “ Vanuit zij n f unct ie droeg
hij bij aan de formulering en realisering van normen, waarden, doeleinden en verwacht ingen van de
meest e individuen in de vrij gemaakt -gereformeerde wereld.” 62
Voordat Jongeling bij het *HUHIRUPHHUG *H]LQVEODG werkzaam werd, had hij een aant al j aren ge-

werkt bij de 1LHXZH 3URYLQFLDOH *URQLQJHU &RXUDQW Deze ant irevolut ionaire krant mocht van de
Duit sers niet meer verschij nen en hield in okt ober 1941 op t e best aan. In beslot en kring gaf Jongeling daarna voorlicht ing over allerlei act uele vraagst ukken. Dit leidde t ot zij n arrest at ie in april
1942. Hij kwam t erecht in het concent rat iekamp Sachenhausen-Oranienburg. Hier zat hij onder
erbarmelij ke omst andigheden drie j aar gevangen.
Na zij n t erugkeer uit Duit sland werd Jongeling, die ondert ussen voor de Vrij making had gekozen,

hoofdredact eur van de 1LHXZH 3URYLQFLDOH *URQLQJHU &RXUDQW. In 1948 kwam hij , na een aant al

conflict en met zij n direct ie over de t e varen koers van de krant , bij het *HUHIRUPHHUG*H]LQVEODG
t erecht .
In het *HUHIRUPHHUG*H]LQVEODG schreef Jongeling regelmat ig art ikelen waarin hij de doorbraakgedacht e best reed. 63 De invloed van de doorbraak meende hij behalve in de hervormde kerk ook t e
zien in de synodaal Gereformeerde Kerken en binnen de ARP. Daar werd immers de ant it hese st eeds
meer en meer losgelat en. Bovendien had de ARP voor het Europees federalisme gekozen. Hiermee
bevorderde de ARP volgens Jongeling de doorbraak. 64
Jongeling had ook scherpe krit iek op de Part ij van de Arbeid. De part ij mag dan wel “ t ammer” lij ken dan de vooroorlogse SDAP, maar dat is slecht s schij n. Principieel is de PvdA niet anders dan de
SDAP. 65 De polit iek van de PvdA “ berooft de mens van zij n verant woordelij kheid en maakt hem t ot
een massamens, die st raks zelfs de t ot ale st aat van de ant ichrist met gej uich zal begroet en.” 66
In 1963 werd Jongeling de eerst e vert egenwoordiger van het Gereformeerd Polit iek Verbond in de
Tweede Kamer. 67
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Eén van de st uwende kracht en acht er het GPV was Johannes Francke (1909-1990). Francke was in
1937 begonnen met zij n st udie t heologie, nadat hij eerst met succes het St aat sexamen had afgelegd. Voor die t ij d had hij bij zij n vader op de boerderij gewerkt .
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Al voordat Francke met zij n st udie begon, was hij “ een ‘Schilderiaan’ in hart en nieren” . 68 Toch
ging Francke niet aan de Theologische Universit eit in Kampen st uderen, maar aan de Vrij e Universit eit in Amst erdam. Hij had hier een aant al redenen voor. Eén daarvan was het feit dat Francke in
Amst erdam een bredere opleiding kon krij gen dan in Kampen. Verder kon hij , wanneer hij goede
st udieresult at en zou behalen, in Amst erdam de st udie in kort ere t ij d kunnen afronden dan in Kampen mogelij k was.
In zij n st udent ent ij d luist erde Francke zoveel mogelij k naar de preken van ds. S.G. de Graaf. 69
In 1941 begon Francke zij n loopbaan als predikant . Na de Vrij making werd Francke de t weede predikant in Rot t erdam-Delfshaven, naast ds. H. Knoop (1891-1974).
Francke speelde direct vanaf de Vrij making een belangrij ke rol in de polit ieke bezinning binnen de
vrij gemaakt e kerken. Eind 1946 hield hij een referaat op het “ Congres t ot bezinning op onze polit ieke levenshouding” . 70 Ook behoorde Francke t ot het werkcomit é dat het Amersfoort s Congres van
1948 voorbereidde. Op het congres hield hij een lezing over de bet ekenis van art ikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelij denis.
Op het Amersfoort s Congres, een bezinnings- en st udiecongres, werd beslot en om het gesprek aan
t e gaan met de Ant irevolut ionaire Part ij over het program en beleid van de part ij . Ook zou er gesproken moet en worden over het feit dat de leiding van de ARP geen ruimt e bood voor een gesprek
over het ‘et hisch conflict ’ . Pas wanneer de ARP niet bereid zou zij n om de krit iek in overweging t e
nemen, zou “ het t ot een verder gaand zelfst andig opt reden in de polit iek dienen t e komen.” 71
Voor Francke gingen de conclusies van het congres echt er niet ver genoeg. Hij leidde na afloop een
beslot en bij eenkomst , waarop een Landelij ke Cont act raad van vrij e kiesverenigingen werd opgericht . 72 Hier is het Gereformeerd Polit iek Verbond uit voort gekomen.
Francke st ond bekend om zij n belezenheid. Elke week las hij , naast de voorbereidingsst udie voor de
preken, een wet enschappelij k werk. 73 Hij beschikt e over een omvangrij ke bibliot heek en een uit gebreid knipselarchief .
Francke heeft veel geschreven over polit ieke en sociale onderwerpen. Hij schreef art ikelen voor

ondermeer 2QV3ROLWLHXPD en 'H5HIRUPDWLH. Ook verschenen er een aant al brochures van het Gereformeerd Sociaal Economisch Verband (GSEV) van zij n hand.
Zo speelde Francke een belangrij ke rol bij de vrij gemaakt e sociaal-economische en polit ieke bezin-

ning. Zij n lij vig boek van ruim 350 pagina’ s 'H.HUNHQKHW6RFLDOH9UDDJVWXN werd op menig mannenvereniging best udeerd.


$-9HUEUXJK74

De laat st e persoon die ik in dit hoofdst uk voor het voet licht wil halen, is Albert us Johannes Verbrugh (geb.1916). 75 Verbrugh nam een bij zondere posit ie in binnen de vrij gemaakt e wereld. Hij was
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namelij k niet afkomst ig uit een gereformeerd gezin. Zij n ouders waren weliswaar lid van Nederlands Hervormde Kerk, maar volgens Verbrugh waren ze meer liberaal dan hervormd.
Tij dens zij n st udie nat uur- en scheikunde in Leiden kwam Verbrugh in cont act met de Gereformeerde Kerken. In 1936 werd hij gedoopt en legde hij belij denis af van zij n geloof. Vol overgave st ort t e
Verbrugh zich op het best uderen van de bij bel en de gereformeerde leer.
Na zij n st udie promoveerde Verbrugh en samen met zij n vrouw vert rok hij vlak voor het uit breken

van de oorlog naar Nederlands-Indië. Daar las hij 'H5HIRUPDWLH en raakt e meer en meer geboeid

door Schilder. Toen Verbrugh en zij n vrouw in 1946 t erugkeerden in Nederland slot en ze zich na een
paar maanden aan bij de vrij gemaakt e kerken. “ Verbrugh weigerde zich als vrij gemaakt e t e lat en
opsluit en in een vrij gemaakt -gereformeerde wereld. De eigenzinnige Bart (roepnaam van Verbrugh,
GvH) had al voor de oorlog ont dekt dat in de gereformeerde levensst ij l t radit ie een belangrij ke rol
speelde naast bij belse argument at ie.” 76
Verbrugh werd redact eur van het weekblad +HUULM]HQG1HGHUODQG. Dit blad kwam uit de illegalit eit
en hoewel het geen confessionele grondslag had, richt t e het zich voornamelij k op ant irevolut ionaire
en christ elij k-hist orische vernieuwingsgezinden. Verbrugh pleit t e voor een christ elij ke st aat met
vrij heid voor alle burgers. Hiermee week hij af van de vooroorlogse lij n van de ARP en van de CHU.
Verbrugh st reefde naar een nieuwe christ elij ke polit iek part ij . “ Met vereende kracht en moest en we
st reven naar een Christ elij k-Nat ionale Unie met een vernieuwd program.” 77
In 1949 verliet Verbrugh de ARP en sloot hij zich aan bij het GPV, ook al kon hij zich niet vinden in
het exclusief vrij gemaakt e karakt er van de part ij . Vanaf het begin hamerde Verbrugh op de noodzaak van een polit iek program met lange-t ermij n-doelst ellingen. In de beginperiode van het GPV
heeft hij hier veel st rij d voor moet en voeren met mannen als Den Boeft en Francke. Die meenden
dat het GPV voldoende had aan Schrift en belij denis. 78
In 1953 verschenen er voor het eerst art ikelen van Verbrugh in 2QV 3ROLWLHXPD. 79 Deze art ikelen
vallen op door hun t oonzet t ing. Anders dan mensen als Den Boeft en L.A.F. Godschalk (1891-1968)
bekrit iseerde Verbrugh de Part ij van de Arbeid uit sluit end met zakelij ke argument en. Godschalk
schreef bij voorbeeld dat sat an “ het Nederlandse volk middels het socialisme st evig in zij n greep
heeft .” 80 En Den Boeft bracht de Part ij van de Arbeid in verband met het Beest uit het bij belboek
Openbaring. 81 Zulke uit spraken zal men bij Verbrugh t evergeefs zoeken.
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In dit hoofdst uk zij n zeven mannen de revue gepasseerd die in de j aren 1945-1960 geschreven hebben over de doorbraak. In het volgende hoofdst uk kij k ik naar de argument en die zij gebruikt en om
de doorbraak af t e wij zen.

51

127(1+22)'678.

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14

K. van Huizen, “ De Nederlandsche School?,” 'H5HIRUPDWLH 23, no. 7 (15-11-1947): 57-58 (57).
R.J. Dam, “ Schet s en beoordeling van de beginselen der ‘Nederlandsche Volksbeweging’ ,” 'H5HIRUPDWLH
21, no. 42 (27-07-1946): 342-343.
De volgorde is bepaald door het st erfj aar van de desbet reffende persoon. Verbrugh wordt als laat st e behandeld omdat hij de enige is die op het moment van schrij ven nog in leven is.
Velde, “ Kerkst rij d in oorlogst ij d” , 59.
Aan de Vrij making lagen zowel dogmat ische als kerkrecht erlij ke geschillen t en grondslag.
Op dogmat isch vlak was er onder meer verschil van mening over de verhouding van verbond en doop. Van
‘vrij gemaakt e’ kant was er, hiermee samenhangend, grot e krit iek op Kuypers leer van de veronderst elde
wedergeboort e.
Op kerkrecht erlij k gebied meenden de lat ere vrij gemaakt en “ dat het in st rij d was met de kerkorde dat de
generale synode confessionele ordes die niet door kerkeraden via classicale vergaderingen en part iculiere
synodes naar voren waren gebracht ; evenzo hekelde men de procedure die bij de afzet t ing van Schilder
gevolgd was.” Rasker, 1HGHUODQGV +HUYRUPGH .HUN, 345. Een ander kerkrecht erlij k bezwaar was dat de
Synode van Sneek, in st rij d met de Kerkorde, zichzelf cont inueerde en zo “ de algemene supervisie over de
kerken aan zich t rok.” Velde, “ Kerkst rij d in oorlogst ij d” , 46.
Voor de Vrij making verwij s ik verder naar: D. Deddens en M. t e Velde (red.), 9ULMPDNLQJ:HGHUNHHU (Barneveld: De Vuurbaak, 1994) en Endedij k, *HUHIRUPHHUGH.HUNHQ, 87-112.
Graaf, MDDU+DQGERHN, 49.
Voor de Vrij making t elde de Gereformeerde Kerken bij na 700.000 leden. Endedij k, *HUHIRUPHHUGH.HUNHQ,
111.
“ Niet overal in het land had de scheuring get alsmat ig gezien even grot e gevolgen. Ze had heft ig t oegeslagen in Groningerland, waar de st ad Groningen de kroon spande, en sommige gemeent en bij na in het geheel
waren overgegaan. (…) Verder noemen we ‘vrij gemaakt e cent ra’ als Assen, Enschede, Zwolle, Kampen, de
st reek rond Rot t erdam.” Endedij k, *HUHIRUPHHUGH.HUNHQ, 111.
In 1946 waren er in Groningen 47 vrij gemaakt e gemeent en met in t ot aal 19.607 leden. Overij ssel t elde
17.711 leden, verdeeld over 25 gemeent en. Zuid-Holland was de provincie met het hoogst e aant al vrij gemaakt e gemeent en: 52. Deze 52 gemeent en hadden in t ot aal 14.632 leden.
In Flevoland was slecht s één gemeent e (45 leden) en in Limburg waren er 2 vrij gemaakt e kerken met in
t ot aal 287 leden.
Graaf, MDDU+DQGERHN, 49.
Graaf, MDDU+DQGERHN, 49.
Alleen in het begin van de j aren vij ft ig nam het aant al leden af. In 1950 t elde de vrij gemaakt Gereformeerde Kerken 93.063 leden en een j aar lat er was dit afgenomen t ot 91.646 en in 1952 t ot 91.111. Hierna
st eeg het aant al leden weer. Graaf, MDDU+DQGERHN, 49.
De oorzaak van de afname t ussen 1949 en 1951 lag in de zogenaamde ‘conferent ies t e Oost erbeek’ . Onder
leiding van ds. B.A. Bos (1901-1977) ont moet t en synodaal gereformeerden en vrij gemaakt gereformeerden,
waaronder een aant al predikant en, elkaar in Oost erbeek. “ De conferent iegangers riepen de beide kerken
op elkaar t e ont moet en in gemeenschappelij k schuldbelij den.” Endedij k, *HUHIRUPHHUGH.HUNHQ, 155.
De conferent ies leidden ert oe dat ongeveer 3.000 vrij gemaakt en weer t eruggingen naar de synodaal Gereformeerde Kerken.
Voor de ‘conferent ies t e Oost erbeek’ zie: Bos, 1LHXZH 1HGHUODQGVH Kerkgeschiedenis, 41-44. Endedij k,
*HUHIRUPHHUGH.HUNHQ, 154-156.
“ Schilder was voor de vrij gemaakt en de grot e leider, get uige het hoofdart ikel waarmee het *HUHIRUPHHUG
*H]LQVEODGop 19 december 1950 had st ilgest aan bij Schilders zest igst e verj aardag: ‘Vandaag viert Professor Dr. K. Schilder zij n zest igst e verj aardag. En daarom voelen we ons op deze dag allemaal een beet j e j arig.’ ” Bouwman, “ De Reformat ie” , 153.
'H 5HIRUPDWLH ZHHNEODG WRW RQWZLNNHOLQJ YDQ KHW JHUHIRUPHHUGH OHYHQ verscheen voor het eerst op 24
sept ember 1920. Het was oorspronkelij k de bedoeling dat het blad het geluid van de zogenaamde ‘j ongeren’ zou lat en horen, die pleit t en voor vernieuwing in de Gereformeerde Kerken. Na de opricht ing t ekende
zich t wee st romingen af. De ene st roming wilde de belangen van de ‘j ongeren’ behart igen en de andere
st roming wilde vooral de erfenis van Abraham Kuyper en H. Bavinck ont wikkelen en uit werken. Van deze
laat st e st roming was professor V. Hepp (1879-1950) een vert egenwoordiger. Hij had een dominerende posit ie in de redact ie, zodat 'H5HIRUPDWLH in het begin nauwelij ks het blad van de ‘j ongeren’ genoemd kon
worden. Dee, 6FKLOGHU, 31v.
Vanaf 1935 was Schilder de enige redact eur geweest , hij “ drukt e met zij n schrift st udies en polemieken een
zwaar st empel op het blad.” Bouwman, “ De Reformat ie” , 152.
Bouwman, “ De Reformat ie” , 152.
Zie voor de perikelen rondom de redact ie van 'H 5HIRUPDWLH: Bouwman, “ De Reformat ie” en Kuiper,
“ Vrij making of wederkeer” , 28-34.
Bouwman, “ De Reformat ie” , 173.
Kuiper, “ Vrij making of wederkeer” , 33.
Het lat ere 1HGHUODQGV'DJEODG.
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Zie voor de (voor)geschiedenis van het *HUHIRUPHHUGGezinsblad: Hooiveld, “ Ongedeelde leven” , 136-139
en Jongeling, “ Veert ig j aar” , 6v.
Per 1 okt ober 1959 werd de krant een dagblad. Jongeling, “ Veert ig j aar” , 7.
“ volledige binding aan de bij bel en aan de gereformeerd belij denisgeschrift en. Principiële voorlicht ing op
‘alle t erreinen des levens’ . Bevordering van de doorwerking der reformat ie, die, in de Kerk begonnen, gelij k een zuurdeeg het hele leven moest doort rekken. Ont maskering en best rij ding van de t ij dsgeest . Het
geven van posit ieve, opbouwende lect uur voor het hele gezin.” Jongeling, “ Veert ig j aar” , 7.
Zie paragraaf 5.6.
Buskes schrij ft dat ze op de j ongelingsvereniging als j ongens van 16 2QV3URJUDP van Kuyper behandelden.
Buskes, +RHUD, 11.
Zie Harinck, “ Ant irevolut ionaire Part ij en vrij gemaakt en” .
Harinck, “ Ant irevolut ionaire Part ij en vrij gemaakt en” , 48v.
“ Het GPV was een part ij van vrij gemaakt -gerformeerde mannenbroeders.” Sol, “ Part ij van vrij gemaakt e
mannenbroeders” , 11
D.C. Haak, “ Uit de ‘Verbonds’ -Kring” , 2QV3ROLWHXPD3, no. 5 (mei 1950): 7-12 (12).
De vrij gemaakt Gereformeerde Kerken t elden t oen 51.123 belij dende leden en het GPV wist 39.972 st emmen t e behalen: zie %LMODJH in R. Kuiper en W. Bouwman (red.), 9XXUHQYODP Dl. 2. 'HRUJDQLVDWLHYDQ
KHWYULMJHPDDNWJHUHIRUPHHUGHOHYHQ (Amst erdam: Buij t en en Schipperheij n, 1998), 338.
“ Een kerkreformat ie is goed, maar die moet wel doorwerken in de prakt ij k van alle dag (‘doorgaande reformat ie’ ). Het Woord geldt overal, dus een belij denis die het Woord goed naspreekt , geldt ook overal.
Een christ elij ke organisat ie die op de grondslag van de Heilige Schrift wil st aan, moet zich daarom ook
richt en naar de gereformeerde belij denisgeschrift en.” Bos, 1LHXZH1HGHUODQGVH.HUNJHVFKLHGHQLV, 37.
“ Bracht ‘doorgaande reformat ie’ ook geest elij ke vernieuwing of vest igde het vooral de aandacht op de
st rij d over inst it ut en en kerkelij ke st ruct uren?” Kuiper, “ Verant woording” , 8.
Toen kwamen zo’ n 90 gemeent en met in t ot aal ongeveer 28.000 leden buit en het verband van de vrij gemaakt Gereformeerde Kerken t e st aan. Bos, 1LHXZH1HGHUODQGVH.HUNJHVFKLHGHQLV, 85.
Eerst e art ikel: K. Schilder, “ Ook de ‘Christ elij ke polit iek’ in gevaar (I),” 'H5HIRUPDWLH14, no. 8 (24-111933): 58-59.
Schilder, *HHQGXLPEUHHG!, 72.
Zie noot 4 van dit hoofdst uk.
Zie voor de t erm ‘et hisch conflict ’ : Smit “ Kerk en organisat ie” , 53-54.
Na de oorlog had de ARP dringend geld nodig om het werk van de Dr. Abraham Kuyperst icht ing voort t e
kunnen zet t en en om de verkiezingskas t e vullen. Daarvoor werd door het Cent raal Comit é het milj oenplan
gelanceerd. Voor 1 j anuari 1948 wilde men één milj oen gulden ingezameld hebben. Jansens, “ Amersfoort s
Congres” , 81.
De oproep van de vij ft ien werd gepubliceerd in 'H5HIRUPDWLH 22, no. 37 (21-06-1947): 289.
Het gaat in t ot aal om 15 art ikelen. Het eerst e art ikel is gepubliceerd in 'H5HIRUPDWLH 22, no. 28 (19-041947): 218.
K. Schilder, “ Wat bezielt ze? De ant it hese!,” 'H5HIRUPDWLH 21, no. 10 (08-12-1945): 76.
Joh. Francke, “ Hemelburger – St aat sburger: in Memoriam Prof. Dr. K. Schilder,” 2QV 3ROLWHXPD 5, no. 3
(mei 1952): 9. Dit art ikel van Francke is ook opgenomen in *HGHQNWXZYRRUJDQJHUHQ, 102-107.
Th.D., “ Den Boeft ” , 458-460Ik weet niet met zekerheid wie “ Th.D.” is, maar het zou ds. Th. Delleman
(1898-1977) kunnen zij n. 
Dat waren kiesverenigingen, (voornamelij k) best aande uit vrij gemaakt en, die niet (meer) bij de ARP aangeslot en wilden zij n. Janssens, “ Amersfoort s Congres” , 84-86.
F.A. den Boeft , “ Polit ieke bezinning,” 'H5HIRUPDWLH 20, no. 52 (17-08-1945): 407.
F.A. den Boeft , “ Alles op een hoop,” 2QV3ROLWHXPD9, no. 7 (j uni 1956):1-3 (3).
F.A. den Boeft , “ Kerkverraad – Landverraad,” 3ROLWLHN 9RRUOLFKWLQJVRUJDDQ WHQ GLHQVWH YDQ GH *HUHIRU
PHHUGH.LHVYHUHQLJLQJHQLQ1HGHUODQG 1, no. 3 (31-03-1948): 1-3 (3).
Zie voor zij n overgang naar de synodaal Gereformeerde Kerken: Sol, “ Part ij van vrij gemaakt e mannenbroeders” , 36-42.
Akkerman, =LMOVWUD, 70-85.
Akkerman, =LMOVWUD, 59-69.
Akkerman, Zij lst ra, 36-38.
Akkerman, =LMOVWUD, 45.
Akkerman, =LMOVWUD, 111.
“ Na mei 1949 was door Zij lst ra alle cont act – ook in correspondent ie – met de Ant irevolut ionaire part ij t ot
een einde gekomen, en hij st emde vanaf die t ij d volledig in met de plannen van het G.P.V. aan Kamerverkiezingen deel t e nemen.” Akkerman, =LMOVWUD, 129.
Zie noot 31 en 32 van dit hoofdst uk.
Van 1892 t ot 1917 schreef Zij lst ra’ s vriend Nicolaas Oost erbaan (1863-1917) “ Groninger Brieven” in de
Groninger Kerkbode. Dit deed hij onder het pseudoniem “ Wilhelmus” . Na Oost erbaans overlij den kreeg
Zij lst ra het verzoek de rubriek over t e nemen. Zij lst ra voldeed met genoegen aan dit verzoek en besloot de
rubriek t e schrij ven onder het pseudoniem “ Marnix” . Marnix was immers een vriend van Wilhelmus geweest , en Zij lst ra van Oost erbaan. Bovendien werkt e Marnix mee aan de reformat ie van de kerk. Ook Zij l-
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st ra zag dit als zij n roeping. Zij lst ra had nog een derde reden om de naam “ Marnix” t e kiezen: Marnix
schreef heel erg graag, net als Zij lst ra. Akkerman, =LMOVWUD, 47-48.
“ Na de Vrij making verhuisde Marnix met zij n Groninger Brieven naar het t oen herrezen weekblad De Reformat ie.” Akkerman, =LMOVWUD, 54.
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH26, no. 23 (10-03-1951): 199.
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH26, no. 24 (17-03-1951): 207.
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH30, no. 9 (27-11-1954): 69.
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH26, no. 11 (11-12-1951): 85.
A. Zij lst ra, 7HQ]LM en A. Zij lst ra, 'H ZHUHOGSROLWLHN LQ KHW OLFKW YDQ GH 6FKULIW (Goes: Oost erbaan en Le
Coint re, 1950).
In 1968 overleed Zij lst ra op de leeft ij d van 94 j aar.
Veenhof was nauw bet rokken bij het uit geven van verzamelde preken, schrift overdenkingen, lezingen en
art ikelen van Schilder.
Janse, %LRJUDILVFK/H[LFRQYRRUGHJHVFKLHGHQLVYDQKHW1HGHUODQGVHSURWHVWDQWLVPHDl. 5, 522.
C. Veenhof, “ Van t ien j aar vrij heid,” 'H5HIRUPDWLH30, no. 33 (14-05-1955): 257-259 (259).
C. Veenhof, “ ” Doorbraak” ,” 'H5HIRUPDWLH27, no. 41 (19-07-1952): 340-342 (341). Veenhof doelt hier op
brochures van I.A. Diepenhorst (geb.1916).
Kuiper, “ Vrij making of wederkeer” , 32.
De biografische gegevens heb ik ont leend aan een art ikel van Van Deursen in het %LRJUDILVFK:RRUGHQERHN
YDQ1HGHUODQG zoals dat t e vinden is op int ernet : A.Th. van Deursen, “ Jongeling, Piet er,” ,QVWLWXXWYRRU
1HGHUODQGVH*HVFKLHGHQLV:HEVLWH, ht t p:/ / www.inghist .nl/ Onderzoek/ Proj ect en/ BWN, (15 j uli 2002).
Hooiveld, “ Ongedeelde leven” , 142.
Hooiveld, “ Ongedeelde leven” , 153-156.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 234.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 237.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 238.
Hij was een geliefd polit icus vanwege zij n eerlij ke en principiële benadering van de polit iek. Het leidde t ot
een t weede zet el voor het GPV bij de Twee Kamerverkiezingen van 1971. Deze t weede zet el ging weer verloren t oen Jongeling in 1977 de polit iek verliet . Drie j aar eerder had hij het hoofdredact eurschap van het
1HGHUODQGV'DJEODG neergelegd. Wel schreef hij nog regelmat ig art ikelen voor de krant .
In 1985 overleed Jongeling op 76-j arige leeft ij d.
Geelhoed, “ Francke” , 324.
S.G. de Graaf (1889-1955) was samen met mannen als H. Dooyeweerd, D.J.Th. Vollenhoven, A. Janse en
K.Schilder één van de mensen van de zogenaamde ‘nieuwere’ of ‘reformat orische beweging’ in de j aren
dert ig van de vorige eeuw. Hij is vooral bekend geworden door zij n t weedelige 9HUERQGVJHVFKLHGHQLV
(1937/ 1938).
Een bewerking van dit referaat is verdeeld over een viert al art ikelen opgenomen in 'H 5HIRUPDWLH. Het
eerst e deel st aat in 'H5HIRUPDWLH 22, no. 17 (01-02-1947): 134.
Conclusie 9 van het Amersfoort s Congres. De conclusies zij n als bij lage opgenomen in George Harinck en
Rienk Janssens (red.) +HW $PHUVIRRUWV &RQJUHV YDQ . Ad Chart as-reeks 1 (Barneveld: De Vuurbaak,
1998), 155-156.
Janssens, “ Amersfoort s Congres” , 90-92.
Voor de vrij e kiesverenigingen: zie noot 37 van dit hoofdst uk.
Geelhoed, “ Frankce” , 328.
Zeer onlangs verscheen er een aut obiografie van A.J. Verbrugh: (-RQJ ]LMQ HQ RXG ZRUGHQ, Amst erdam:
Buij t en en Schipperheij n, 2002). Dit boek heb ik niet meer kunnen verwerken, wel heb ik gebruik gemaakt
van een recensie in het 1HGHUODQGV'DJEODG: Piet H. de Jong, “ Verbrugh verzet de gedacht en,” 1HGHUODQGV
'DJEODG (01-07-2002).
In 1971 werd Verbrugh, naast Jongeling, gekozen als volksvert egenwoordiger in de Tweede Kamer. In de
j aren 1977-1981 is hij de enige vert egenwoordiger van het GPV in de Tweede Kamer.
Piet H. de Jong, “ Verbrugh verzet de gedacht en,” 1HGHUODQGV'DJEODG (01-07-2002).
Bouwman, “ Moeizame binnenkomst ” , 138.
Zie hiervoor A.J. Verbrugh, “ Het ont st aan van de richt lij nen van de nat ionaal-gereformeerde polit iek,” in
*HGHQNERHN*39, red. J. van der Jagt (e.a.) (Amersfoort : 1988), 66-91.
Voor een overzicht van alle art ikelen die Verbrugh t ussen 1953 en 1991 in 2QV3ROLWHXPD (en het lat ere 2QV
%XUJHUVFKDS) schreef, zie: A.H. Poelman, “ Bibliografie” , 190-210.
L.A.F. Godschalk, “ Is er nog perspect ief voor het G.P.V.?,” 2QV3ROLWHXPD 10, no. 1 (j anuari 1957): 1-3 (2).
F.A. den Boeft , “ Alles op een hoop,” 2QV3ROLWHXPD 9, no,7 (j uni 1956): 1-3 (1).
Twee voorbeelden van art ikelen waarin Verbrugh de PvdA op zakelij ke wij ze bekrit iseerd: A.J. Verbrugh,
“ Dr. W.Drees, De ont wikkeling in Nederland sinds 1945 en de perspect ieven,” 2QV 3ROLWHXPD 10, no. 10
(december 1957): 6-8 en A.J. Verbrugh, “ Polit ieke richt lij nen en polit ieke part ij en in Nederland (7),” 2QV
3ROLWHXPD, no. 10 (november 1958): 120-123.

54

HOOFDSTUK 6 – KRITIEK VRIJGEMAAKTEN OP DE DOORBRAAK


´+(7%(+2()7*((1%(722*«µ
[Francke, Kerk en Sociale vraagst uk, 233.]

In het vorige hoofdst uk heb ik beschreven welke vrij gemaakt e aut eurs er voornamelij k over de
doorbraak hebben geschreven. In dít hoofdst uk wil ik kij ken welke argument en zij gebruikt en om de
doorbraakgedacht e t e best rij den.
Ik wil allereerst lat en zien dat het best aansrecht van christ elij ke organisat ies in vrij gemaakt e kring
onomst reden was. (6.1) In 6.2 vraag ik aandacht voor het feit dat de doorbraak in verband werd
gebracht met de eindt ij d. Verder laat ik zien dat doorbraakgedacht e werd verworpen vanwege haar
Bart hiaanse acht ergrond (6.3). Vervolgens was voor de vrij gemaakt en de ant it hese in de polit iek
onopgeefbaar. (6.4) Daarnaast hadden de vrij gemaakt en krit iek op de Part ij van de Arbeid, de
doorbraakpart ij . (6.5) Dit hoofdst uk sluit ik af met een evaluat ie van de vrij gemaakt e bezwaren
t egen de doorbraak. (6.6)


%HVWDDQVUHFKWFKULVWHOLMNHRUJDQLVDWLHRQRPVWUHGHQ

In de j aren 1945-1960 is er in de vrij gemaakt e pers regelmat ig het één en ander geschreven over de
doorbraak. Het is echt er opvallend dat er inhoudelij k nauwelij ks op werd gereageerd. Heel t yperend is in dit verband een cit aat van Francke. Nadat hij de argument en t egen christ elij ke organisat ies van de “ zich als ‘doorbraak’ aandienende beweging” 1 heeft weergegeven, schrij ft hij : “ Het

behoeft geen bet oog, dat wij die Bart hiaans-Brunneriaanse opzet (…) YHUZHUSHQ (cursivering van
Francke, GvH).” 2
“ Het behoefde geen bet oog” . Het best aansrecht van een christ elij ke part ij was in de vrij gemaakt e
kring onomst reden. Toen Jongeling een aant al art ikelen over ‘christ elij ke polit iek’ schreef in het

*HUHIRUPHHUG *H]LQVEODG3 behandelde hij de vraag naar het best aansrecht van een christ elij ke
part ij helemaal niet . Het was Jongeling weliswaar bekend dat “ een bart hiaan” niet s van een christ elij ke part ij moest hebben, omdat hij van mening is dat het voor een mens onmogelij k is om Gods
wil t e volbrengen. Maar: “ Voor een gereformeerde echt er st aat de zaak anders. Hij wij st dit relat i-

visme af als een dodelij ke dwaling. (…) Hij gelooft dat de %LMEHOGRRU]LFKWLJ (cursivering van Jongeling, GvH) is.” 4 Meer woorden wij dde Jongeling niet aan de vraag of een part ij zich wel of niet
christ elij k mocht noemen.

In vrij gemaakt e kring hield men zich niet zozeer bezig met de vraag of een part ij zich christ elij k
mocht noemen of niet . Daar best ond wel overeenst emming over, die vraag werd bevest igend beant woord. 5 Veel belangrij ker was de vraag of de vrij gemaakt en nog wel konden part iciperen in de
Ant irevolut ionaire Part ij . 6 Dat was na de Vrij making het punt waar vrij gemaakt en zich over bezonnen: hun houding richt ing de ARP. 7
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Dit verklaart ook waarom in een t erugblik op de Tweede Kamerverkiezingen van 1948 in 2QV3ROL

WHXPD met geen woord gerept wordt over de Part ij van de Arbeid, maar wel over de Ant irevolut io-

naire Part ij . 8 En na de Gemeent eraadsverkiezingen van 1949 is er in 2QV3ROLWHXPD t e lezen dat het

het GPV bij de verkiezingen “ in de eerst e plaat s ging om een get uigenis af t e leggen, t egenover de

t ot dusverre gevoerde polit iek der grot e part ij en HQPHWQDPHWHJHQRYHUGHSROLWLHNYDQGH$QWL

UHYROXWLRQDLUHSDUWLM (cursivering van mij , GvH)” . 9

De polit ieke bezinning in vrij gemaakt e kring ging niet over het best aansrecht van een FKULVWHOLMNH

part ij , maar over het best aansrecht van een YULMJHPDDNWJHUHIRUPHHUGH part ij . Dit lij kt me de reden dat men de discussie met de voorst anders van de doorbraak inhoudelij k nauwelij ks aanging. Er

was een ander front : dat met de Ant irevolut ionaire Part ij . Het best aansrecht van een christ elij ke
part ij was onomst reden.


'RRUEUDDNLQWHNHQYDQGHHLQGWLMG

Hooiveld laat zien dat Jongeling een verband legde t ussen de doorbraak en de Apocalyps. 10 Met de
doorbraak sloeg de ant ichrist t oe. Jongeling was zeker niet de enige vrij gemaakt e die de doorbraak
beoordeelde in het licht van het boek Openbaring.
Ds. J.A. Vink11 zag in ons land, ook in polit iek opzicht , de afval st eeds grot er worden en dat beschouwde hij als een t eken des t ij ds. Volgens hem wil afval niet zeggen dat mensen niet s meer van
de kerk willen wet en, maar dat de mensen st eeds meer vervreemd raken van God en van zij n
Woord. Ze gaan de ware kerk hat en. 12 Maar de ware kerk moet blij ven get uigen, want zo is de kerk
dienst baar aan de openbaring van de ant ichrist . De laat st e get uigen zullen worden gedood om het
Woord dat ze hebben gesproken. (Opb.11). Maar Christ us komt door het get uigenis van de kerk heen
t erug naar de wereld om t e oordelen. 13
Volgens Den Boeft was het einde nabij : “ We leven in de laat st e j aren van de wereldgeschiedenis."14
Het rij k van de ant ichrist was zich bezig baan t e breken. Den Boeft wij st erop dat de Openbaring
van Johannes laat zien dat de valse kerk st eeds meer invloed krij gt in de wereld, ook in de polit iek.
Volgens hem zien we dit nu ook gebeuren. De Nederlands Hervormde Kerk is bezig “ om het ant ichrist elij ke rij k voor t e bereiden en het in zij n komst t e st eunen.” 15 Dit doet de Hervormde Kerk
door de ant it hese niet meer t e preken en zo st eunt de kerk vanaf de kansel de Part ij van de Arbeid.
In een lat er art ikel schrij ft Den Boeft dat Openbaring laat zien dat het Beest ook de hoer, “ d.i. de
valse kerk” , zal vervolgen. Bart h en zij n volgelingen worden nu geprezen en men maakt gebruik van
hun dienst en, maar ze zullen uit eindelij k vreselij k vervolgd worden. 16
Den Boeft volgt hier de exegese van B. Holwerda. Deze was van mening dat met de hoer Babylon in
Openbaring 17, de valse kerk werd aangeduid. 17
De valse kerk is dronken van het bloed van de gelovigen (Opb.17:6). Volgens Holwerda maakt e in
het Oude Test ament de valse kerk zich schuldig aan profet enmoord (1 Kon.19:10). In de t ij d dat
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Johannes zij n openbaring op papier zet t e, waren het de j oden die de gemeent e van Christ us vervolgden. En in de eindt ij d is het de valse kerk. 18 Vanzelfsprekend is deze exegese mede gevormd
door de ervaringen t ij dens de Vrij making. Toen hebben de synodalen immers “ velen ambt elij k g e s t e e n i g d” . 19
En de valse kerk wil nu lid worden van de Wereldraad van Kerken, een organisat ie waarin communist en het voor het zeggen hebben. 20 Maar als dadelij k de ant ichrist genoeg heeft van de valse kerk,
zal deze kerk, net als de ware kerk, vervolgd worden. “ Alles wat dan maar kerk genoemd wordt ,
zullen ze t egelij kert ij d aanpakken.” 21
Veel vrij gemaakt e t heologen, waaronder dus Den Boeft , maar ook Schilder, hebben Holwerda’ s
exegese overgenomen. 22
Ook de veranderende rol van de overheid werd in het licht van Openbaring gezet . Veel meer dan
voor de oorlog, kreeg de st aat ná de oorlog invloed op de economie. De overheid bemoeide zich
niet alleen met de import en export , maar ook met de indust rialisat ie en het loonniveau. Verder
werd er door de kabinet t en-Drees (1948-1958) een begin gemaakt met de opbouw van de verzorgingsst aat .
De vrij gemaakt en moest en hier niet s van hebben. Waren hierin niet de cont ouren t e zien van het
beest uit Openbaring 13? St eeds meer macht voor de st aat , die heel het leven dirigeert van de wieg
t ot het graf, “ wie (…) ziet daarin niet het get al 666 zich openbaren?” 23 Dit was de set t ing waarin
vrij gemaakt en over de doorbraak schreven: We leven in de eindt ij d, Johannes zag het als een visioen, maar voor onze ogen wordt het werkelij kheid. 24
Het is niet verwonderlij k dat men meende in de eindt ij d25 t e leven. 26 In een t ij dsbest ek van minder
dan 40 j aar hadden er t wee wereldoorlogen gewoed. Hierbij waren milj oenen mensen omgekomen.
At oombommen op Hiroshima en Nagasaki hadden een einde gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog.
Alleen hierbij waren al meer dan 200.000 doden en t ienduizenden gewonden gevallen. Apocalypt ische gebeurt enissen en get allen.
Kennedy wij st erop dat na de oorlog de overheersende mening onder Europese int ellect uelen was,
dat Europa in economisch, polit iek en geest elij k opzicht aan het einde van haar kracht en was gekomen. “ Nederlanders schat t en de sit uat ie gewoonlij k net zo pessimist isch in.” 27 Dit was echt er
maar één kant van de medaille. Kennedy wij st zelf al op het feit dat in int ellect uele en polit ieke
kringen van het naoorlogse west en een geest elij ke opwekking weerklank vond. 28
De geest elij ke crises van de oorlog had volgens vele christ enen de noodzaak lat en zien van een
eenheid onder de christ enen. De oorlog had een flinke impuls gegeven aan de oecumene, result erend in de opricht ing van de Wereldraad van Kerken in 1948. De Nederlands Hervormde Kerk werd
t oonaangevend in de Wereldraad. Binnen de hervormde kerk heerst e dan ook in zeker zin opt imisme over de mogelij kheden die de kerk in de samenleving had. De apost olaat gedacht e bood hoopgevende perspect ieven. Binnen de synodaal Gereformeerde Kerken was men minder opt imist isch: daar
werden de wonden van de Vrij making gelikt . 29
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De vraag of het specifiek vrij gemaakt was om t e menen dat men in de eindt ij d leefde, is dus niet
eenduidig t e beant woorden. Aan de ene kant vierde in ons land, net als in de rest van Europa, het
doemdenken hoogt ij . Maar aan de andere kant waren er ook mensen die hoop hadden op een bet ere
t oekomst .
Het apocalypt isch denken van de vrij gemaakt en is in ieder geval niet in dezelfde mat e t erug t e
vinden bij de Nederlands Hervormde Kerk. De vrij gemaakt en zagen een st eeds kleinere rol weggelegd voor de ware kerk, t erwij l de hervormden van mening waren dat de kerk een belangrij kere rol
van bet ekenis in de Nederlandse samenleving kon spelen.


9HUZHUSLQJWKHRORJLHYDQ%DUWK

Ik heb in paragraaf 6.1 al lat en zien dat Jongeling het Bart hianisme als “ een dodelij ke dwaling” 30
zag. Volgens hem heeft de dialect ische t heologie in de j aren dert ig “ het christ elij k front van binnen
uit gehold en haar duizenden verslagen.” 31 In de j aren t wint ig was dialect ische t heologie haar opmars begonnen. Volgens Jongeling waren het vooral K. Schilder en A. Zij lst ra die in de j aren t wint ig
en dert ig hiert egen in de pen waren geklommen. 32 Hier kunnen we nog de naam van G.C. Berkou-

wer (1903-1996) aan t oevoegen. In zij n .DUO%DUWK (1936) en +HWSUREOHHPGHU6FKULIWNULWLHN (1938)
schreef Berkouwer zeer krit isch en afwij zend over de Zwit serse t heoloog. 33
Dit lij kt erop t e wij zen dat de st rij d t egen de Bart hiaanse t heologie vooral vóór de oorlog is gevoerd. Het is in ieder geval opvallend dat mannen als Francke34, Jongeling35 en Veenhof 36 in hun
react ies op de doorbraak de t heologie van Bart h wel afwezen, maar de inhoudelij ke discussie nauwelij ks aangingen. 37 Men greep kennelij k t erug op wat er voor de oorlog al t egen Bart h geschreven
was. 38
Het was met name Schilder die de st rij d aanbond t egen Bart h. Hij verzet t e zich t egen diens openbaringsbegrip. 39 In t egenst elling t ot Bart h wilde Schilde niet alleen blij ven vast houden aan Gods
t ranscendent ie, maar ook aan zij n immanent ie. De openbaring was naar haar oorsprong, wezen en
inhoud gezien weliswaar t ranscendent , maar God openbaarde zich en daarin is Hij immanent . In
zij n openbaringswerkzaamheid ging God immers in horizont ale richt ing met de mens mee. Doordat
God zich in Christ us openbaarde, is de mens in st aat kennis t e hebben van de t ranscendent e God.
Dankzij de verlicht ing van de Heilige Geest en Christ us als Middelaar, is kennis van God zoals Hij
werkelij k is, mogelij k. In het Woord past God zich aan aan het bevat t ingsvermogen van de mens.
Daarom is Gods openbaring zonder t wij fel in hoofdzaken duidelij k.
Zo st elden de vrij gemaakt en, t egenover Bart h die meende dat Gods wil niet kenbaar was en een
part ij zich daarom niet christ elij k mocht noemen, dat Gods wil wel kenbaar is. En daarmee had een
christ elij ke part ij volgens hen dus wel degelij k best aansrecht .
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$QWLWKHVHLQGHSROLWLHNRQRSJHHIEDDU

De voorst anders van de doorbraak hadden bezwaar t egen de ant it hese in de polit iek. Deze ant it hese
werkt e verlammend, of om het met Banning t e zeggen: “ Het is evenwel een f eit , dat bij de groot e
gemeenschappelij ke vraagst ukken van de laat st e kwart eeuw de Christ elij ke ant it hese geen scheppende kracht meer opgeleverd heeft .” 40 Behalve dit prakt ische bezwaar had men ook t heologische
bezwaren t egen de ant it hese. 41
Schilder schreef uit gebreid over de ant it hese in een react ie op de overst ap van een zevent al predikant en naar de SDAP. 42 Deze predikant en, onder wie J.J. Buskes en K.H. Miskot t e, hadden in hun

brochure :DWEH]LHOW]H" gest eld dat de t ij d van de ant it hese voorbij was.

Schilder reageert op deze st elling. Hij t ekent de herkomst van het woord ‘ant it hese’ . Het woord
komt bij Kuyper vandaan. Die wilde ermee zeggen dat het al dan niet aannemen van Gods Woord
een onderscheid t eweeg brengt t ussen de mensen op aarde. Dit onderscheid, deze ant it hese, werkt
door in de polit ieke part ij vorming.
Volgens Schilder verwerpen de zeven predikant en de ant it hese omdat ze zelf vervuld zij n van de
ant it hese. Zij het een andere ant it hese dan die Kuyper hant eerde. Terwij l Kuyper de ant it hese in
horizont ale lij n st elde, “ in ons aardsche vlak” , st ellen de predikant en de ant it hese in vert icale lij n,
“ in de verhouding t usschen ‘Gods wereld’ en ‘onze wereld’ ” .
Schilder ont kent de ant it hese in vert icale zin: God en de aarde st aan niet ant it het isch t egenover
elkaar. In Christ us is God naar ons t oegekomen. En daarmee brengt Hij scheiding onder de mensen.
Want er zij n mensen die Gods boodschap wèl aannemen en mensen die dat niet doen. Zo ont st aat
er een horizont ale ant it hese in de wereld. Een ant it hese die God al had aangekondigd in het paradij s. (Gen.3:15).
De zeven predikant en “ hebben de Schrift verlat en en in plaat s daarvan aanvaard de grondgedacht en van Karl Bart h” . Bart h st elde t erecht een ant it hese t ussen boven en beneden, een oneindig
kwalit eit sverschil t ussen God en mens. Maar hij ging voorbij aan het feit dat God in Christ us t ot ons
gekomen is. Volgens Bart h spreekt Gods Woord wel t ot de mens, maar niet zó “ dat het hier een
heilsorde schept , dat het vrucht en voort brengt , die in onze cont inuït eit God behagen.” Voor Bart h
bet ekent het al dan niet geloven in de Schrift niet dat de één leeft en de ander dood is.
Zo komen de zeven predikant en er volgens Schilder t oe om de ant it hese t e ont kennen. Er is beneden geen ant it hese, omdat er alleen maar een ant it hese is t ussen alles wat boven en alles wat be-

neden is. De vraag :DWEH]LHOW]H" heeft dus als ant woord: de ant it hese!

Alle vrij gemaakt e aut eurs die hun st eent j e bij droegen aan de polit ieke bezinning in de naoorlogse
j aren benadrukt en het belang van de ant it hese in de polit iek.
Volgens Jongeling was de ant it hese het enige front in de wereld. En aan dit front moet en de christ enen met volledige inzet st rij den. 43 De ant it hese was een “ st rij d” die “ geen wapenst ilst and gedoogt .” 44 Den Boeft schreef dat het “ een benauwenis” was dat men “ wrikt en t ornt aan de grond-
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slagen van elke ant it hese.” 45 Schilder noemde het loslat en van de ant it hese een “ verzoeking voor
de kerk van alle eeuwen.” 46
Voor de vrij gemaakt en was de ant it hese dan ook onopgeefbaar, ook op polit iek gebied. De ant it hese werd verdedigd met een beroep op Genesis 3:15, waar God t ot de slang zegt , dat Hij vij andschap
zal zet t en t ussen de nakomeling van de slang en die van de vrouw. 47
Hoe de vrij gemaakt en precies handen en voet en wilden geven aan de ant it hese in de polit iek wordt
niet duidelij k. Er wordt alleen gest eld dàt de ant it hese er is. Dit zou erop kunnen wij zen dat de
lezers in die t ij d wist en wat er mee werd bedoeld en dat verdere t oelicht ing niet nodig was. Toch is
het nog maar de vraag of dit inderdaad het geval was. Er heerst namelij k nogal wat onduidelij kheid
over de vraag wat Kuyper, van wie de t erm afkomst ig was, met de ant it hese bedoelde. Het is daarom goed om st il t e st aan bij de bet ekenis van de ant it hese. 48
Er wordt wel gedacht dat de ant it hese bij Kuyper naast of t egenover de leer van de ‘algemene genade’ st aat . Alsof de ‘algemene genade’ en de ‘ant it hese’ elkaars correct ieven zij n. In die zin dat
Kuyper met de leer van de ant it hese de burgers in Nederland verdeelde in christ enen en niet christ enen en dat de leer van de algemene genade de brug over de kloof van de ant it hese is, waardoor samenwerking met niet -christ enen mogelij k wordt . 49
August ij n best rij dt dit . Hij is van mening dat Kuyper met ant it hese alleen maar mee wilde aangeven
dat er een grot e t egenst elling is op levensbeschouwelij k gebied t ussen christ enen en niet christ enen. 50
Hij t oont dit aan door t e lat en zien in welke cont ext Kuyper over ‘ant it hese’ sprak. Kuyper gebruikt e het woord ant it hese in een kamerrede in december 1897. Hij sprak t oen over het hoger onderwij s en hij verzet t e zich t egen de st elling van liberale kant , dat er maar één wet enschap zou zij n.
Volgens Kuyper kon het Nederlandse volk in t wee helft en worden verdeeld met principieel t egenovergest elde levens- en wereldbeschouwing. De ene helft van de Nederlanders geloofde in het best aan van de bij zondere openbaring, t erwij l de andere helft van het volk het gezag van de menselij ke rede hoog in het vaandel had st aan. De nat ie werd op die ant it hese gescheiden. 51
In 1904 werd er in de Tweede Kamer weer gediscussieerd over het hoger onderwij s. Kuyper had het
t oen opnieuw over t wee t egenover elkaar st aande wereldbeschouwingen. Het was volgens hem de
plicht van elke christ en “ om bij de t egenwoordige ant it hese voor de Christ elij ke beginselen t e ij veren en op t e komen…” 52 Ook nu gebruikt e Kuyper de t erm dus andermaal voor de t wee wereldbeschouwingen die volgens hem in de samenleving aanwezig waren.
Bij de algemene beschouwingen en de begrot ing voor 1905, kreeg het kabinet -Kuyper het verwij t
dat het de nat ie verdeelde in t wee delen: christ enen en paganist en. Kuyper reageerde verbaasd op
de beschuldiging. Het kon t och niet ont kend worden dat de ant it hese best ond? De ant it hese werd
zelfs st eeds scherper. “ Vroeger best ond ze slecht s op het t errein der t heologie, daarna st ond de
j uridische facult eit in het middelpunt , nu de medische en wis- en nat uurkundige facult eit en.” 53 De
ant it hese was er volgens Kuyper niet alleen in de polit iek, maar in heel de cult uur. 54 De principiële
ant it hese kwam volgens hem dan ook niet voort uit het programma van de Ant irevolut ionaire Part ij ,
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maar er “ is een st rooming in de geest en der wereld gekomen van gansch anderen aard dan vroeger
en daaruit is de ant it hese voort gevloeid.” 55 Toch wilde Kuyper niet dat de overheid één van de
volksdelen bevoorrecht t e. De overheid moest volgens hem aan “ beide ant it het ische deelen eenzelfde kans lat en.” 56
Volgens August ij n ligt het begin van de t erm ant it hese in deze beschouwingen van Kuyper, gehouden in december 1904. 57 Hierna burgerde het woord ant it hese in in het polit ieke spraakgebruik.
August ij n meent dat er t wee redenen zij n voor de snelle popularisering van de t erm. Allereerst het
feit dat Kuyper bij de beschouwing zo scherp had gesproken over de diepe kloof die hij in het volksleven zag. “ Door de t erm ‘ant it hese’ t e munt en had hij (….) de zaak een duidelij ker reliëf gegeven
dan ooit t evoren.” 58 Een t weede reden is dat de polit ieke t egenst anders van Kuyper de t erm en de
acht erliggende beschouwing gebruikt en als propagandamiddel t egen Kuyper. 59 Hoe durf de Kuyper
een t egenst elling t e maken t ussen christ enen en paganist en?60 In werkelij kheid had Kuyper het
woord ‘paganist en’ echt er nooit gebruikt . Wel had hij eens gesproken over “ paganist ische fact oren” . 61 Maar dit had hij j uist gedaan om het woord ‘heidens’ , “ dat om zij n afgodischen bij smaak
allicht recht mat ige ergernis zou hebben veroorzaakt ” t e vermij den. 62
In de verkiezingsst rij d van 1905 gebruikt en Kuypers polit ieke t egenst anders de t erm ant it hese t egen
de ARP. De Ant irevolut ionaire Part ij zou het Nederlandse volk in t wee delen verdelen: in een christ elij k deel en een heidens deel. 63
Dit heeft Kuyper echt er nooit bedoeld. Hij wilde met de ant it hese alleen maar een t egenst elling op
levensbeschouwelij k gebied aangeven. “ Van meet aan funct ioneerde de t erm echt er ook in een
polit ieke cont ext .” 64 Kuyper wilde hiermee de coalit ie verdedigen en de niet -conf essionele part ij en
best rij den. Maar het liep anders dan Kuyper had gewild. “ De verbinding van de levensbeschouwelij ke en de polit ieke connot at ie heeft een negat ief effect opgeleverd.” 65

In zij n in 1909 gehouden Deput at enrede :LM &DOYLQLVWHQ verbond Kuyper de coalit ie en ant it hese

nauw met elkaar. 66 Volgens Verbrugh heeft Kuyper de ant it hese in de polit iek dan ook wel eens wat
verwarrend t oegepast . 67
Het is moeilij k t e bepalen hoe de vrij gemaakt en in de naoorlogse periode de ant it hese precies zagen: enkel als t egenst elling op levensbeschouwelij k gebied of (ook) als t egenst elling t ussen personen. 68 Volgens Verbrugh hoeft de ant it hese t ussen personen in ieder geval niet parallel t e lopen met
die t ussen j uist e en onj uist e polit ieke richt lij nen. Christ enen kunnen verkeerde polit ieke keuzes
maken en niet -christ enen goede keuzes. 69
Hoe ze de ant it hese ook precies zagen, duidelij k is dat de vrij gemaakt e aut eurs eensgezind waren
over het feit dàt de ant ihese gehandhaafd moet blij ven. 70 J.Kennedy beweert dat er zelfs geen
onderwerp was dat het GPV st erker bekrit iseerde dan de pogingen om de ant it hese t e beëindigen. 71
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.ULWLHNRSGH3DUWLMYDQGH$UEHLG

De vrij gemaakt en moest en dus niet s hebben van de doorbraak. Een christ elij ke part ij had volgens
hen wel degelij k best aansrecht en bovendien moest de ant it hese in de polit iek gehandhaafd blij ven. Het is daarom niet verwonderlij k dat de Part ij van de Arbeid, de part ij van de doorbraak, door
vrij gemaakt e aut eurs bekrit iseerd werd.
Het eerst e bezwaar dat men t egen de PvdA had, was het feit dat de bij bel, als het onf eilbare
Woord van God, geen rol speelde in de part ij . De PvdA wilde een part ij zij n, waarin gelovigen en
niet -gelovigen zakelij k zouden samenwerken om het gemeenschappelij ke doel, de democrat ischsocialist isch samenleving, t e bereiken. Iedereen moest de bezieling en de energie daarvoor uit de
eigen bronnen put t en. Een christ en kon bij voorbeeld put t en uit de bij bel en een humanist uit zij n
humanist ische overt uiging. De PvdA kon en wilde geen keuze maken uit één van die bronnen. De
inname van dit st andpunt had een aant al consequent ies. Eén daarvan was bij voorbeeld dat de PvdA
de overheid niet Gods dienaresse kon noemen (Rom.13).
Jongeling vat t e zij n krit iek kort samen: “ Als part ij heeft men géén eerbied voor God en Zij n
Woord.” 72 Volgens Veenhof kan “ een part ij zonder God, zonder Christ us, zonder het Woord Gods”
dan ook nooit een bet ere maat schappij t ot st and brengen. Al wat niet uit geloof is, is immers zonde! 73
Verder was er krit iek op het mensbeeld dat de Part ij van de Arbeid hant eerde. Dit mensbeeld was
volgens R.H. Bremmer 74 zuiver humanist isch en opt imist isch. 75 Men meende dat de mens alles goed
kon maken en dat alles ook goed zal worden. 76 De PvdA hield in haar polit iek dan ook geen enkele
rekening met de zondeval. 77
Ten derde had men krit iek op het personalist isch socialisme van de Part ij van de Arbeid. Uit gangspunt van het personalist isch socialisme was de persoonlij ke verant woordelij kheid van iedere individuele burger t egenover zij n medemens. De st aat werd hierbij gezien als de vert egenwoordiger en
drager van gemeenschappelij ke verant woordelij kheid. Alleen op deze wij ze zou ieder mens zich vrij
en harmonisch kunnen ont plooien.
Jongeling noemde het personalist isch socialisme “ een cont radict ie” . In een door de st aat geleide
maat schappij kon een individu zich volgens hem onmogelij k vrij ont plooien. 78 De st aat zal alle vrij heden en verant woordelij kheden van de mens overnemen in ruil voor sociale zekerheid van wieg t ot
graf. Zo wordt de gemeenschap, de st aat en de door haar in het leven geroepen organen een afgod. 79
Schilder benadrukt e j uist de andere kant van de medaille van het personalist isch socialisme: niet
die van de gemeenschap, maar die van de persoon. Volgens hem was het personalisme afgoderij dat
in wezen op één lij n st ond met het nat ionaal-socialisme. Zocht het nat ionaal-socialisme in de nat ie
“ zij n maat gevend principe” , het personalisme deed dat in de persoon. 80
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Een vierde punt van krit iek hangt nauw samen met het vorige: men beschouwde de PvdA als een
t ot alit aire macht . “ De heersers der P.v.d.A. zeggen wel dat zij democrat en zij n en de polit ieke
vrij heid niet aant ast en, maar hun pret ent ie is, dat heel het volk, afgezien van elk kerkelij k verschil, bij haar behoort .” 81 De PvdA wil het alle Nederlanders gelij kschakelen t ot één volk dat in zij n
publieke leven geen rekening meer houdt met de inzet t ingen van God. 82
Naast deze bezwaren heerst e er onder de vrij gemaakt en ook nog een st uk want rouwen richt ing de
Part ij van de Arbeid t oe. Was de PvdA niet gewoon een voort zet t ing van de vooroorlogse SDAP?

En van de SDAP moest men niet veel hebben. Schilder wees in een 3HUVVFKRXZ met inst emming naar

een art ikel van ds. D.M. de Graaf in +HUULM]HQG1HGHUODQG waarin deze het “ onbegrij pelij k!” noemde dat polit ici uit de SDAP belangrij ke minist erzet els bezet t en in het eerst e naoorlogse kabinet . 83
De SDAP had, aldus De Graaf, “ aan het , door haar verfoeide, Nazi-dom groot e dienst en bewezen.” 84
Jongeling verdacht de PvdA ervan nog dezelf de gedacht en t e hebben als de socialist en in 1903 t ij dens de spoorwegst aking85 en de revolut iepoging van 1918. 86 Naar zij n mening was het wezen van
het socialisme niet veranderd. Dat het socialisme in ons land veel t ammer was geworden dan vroeger, deed daar voor hem niet s van af. 87
Ook Zij lst ra want rouwde de socialist en binnen de PvdA. Ze spreken vert rouwelij ke woorden, maar
ze zullen ons land naar de ondergang leiden. 88 Dit doen ze door het pad t e effenen voor de communist en. 89 Verbrugh schat t e het karakt er van de PvdA anders in. Hoewel ook hij grot e bezwaren had
t egen de PvdA, had de part ij volgens hem een heel ander karakt er dan de vooroorlogse SDAP. 90


(YDOXDWLHEH]ZDUHQYULMJHPDDNWHQ

Ik heb in dit hoofdst uk lat en zien dat de doorbraakgedacht e in de vrij gemaakt gereformeerde pers
zonder meer werd afgewezen. Nu waren de vrij gemaakt en niet de enige die hier bezwaar t egen
hadden. In hoofdst uk 4 heb ik beschreven dat ook binnen de Rooms-kat holieke Kerk en de synodaal
Gereformeerde Kerken ernst ige bezwaren leefden t egen de doorbraak.
Slot en de vrij gemaakt en zich in hun krit iek aan bij de door de rooms-kat holieken en synodaal gereformeerden geformuleerde krit iek of hadden ze een geheel eigen argument at ie? In deze paragraaf
wil ik bij deze vragen st ilst aan.
Het Bisschoppelij k Mandement van 1954 werd in de vrij gemaakt e pers ongunst ig ont vangen. 91 Zij lst ra had het weliswaar over de “ moed der bisschoppen” 92 maar inhoudelij k moest hij niet s van het
Mandement hebben. Volgens hem was het een uit ing van het t ot alit aire karakt er van de Roomskat holieke Kerk. “ Voor Rome geldt : heel het volk voor heel de kerk en heel de kerk voor heel het
volk. Het is een t ot alit aire macht .” 93 In zelfde soort bewoordingen werd het Bisschoppelij k Mande-

ment best reden in 2QV 3ROLWHXPD. Het Mandement zou maar één doel hebben: “ de Roomskat holisering van het openbare leven in Nederland. Of, anders gezegd: de revanche van 1572.” 94

Het is opvallend dat de vrij gemaakt e aut eurs t ot aal geen aandacht best eden aan de t heologische
bezwaren die de bisschoppen t egen de doorbraak in st elling bracht en. Een aant al van deze argu-
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ment en zouden ze t och moet en kunnen onderschrij ven. Waren ook de vrij gemaakt en niet van mening dat het openbare leven niet losgemaakt mag worden van God?95 En vonden ook zij niet “ dat
zonder de aanvaarding van de christ elij ke grondslagen en zonder de doorvoering van de christ elij ke
beginselen geen duurzame maat schappelij ke orde en waaracht ig welzij n mogelij k is.” ?96 En de krit iek die de bisschoppen op het humanisme van de PvdA leverden, werd door de vrij gemaakt e aut eurs gedeeld.
Maar kennelij k was de angst voor het t ot alit aire karakt er van Rome zo groot , dat men in de bisschoppen geen medest ander vond in de st rij d t egen de doorbraak. Mogelij k heeft het Kromst affeest
van 1953 hier een rol bij gespeeld. Toen werd het eeuwfeest gevierd van de herst elde bisschoppelij ke hiërarchie in ons land.
Ook vanuit synodaal geref ormeerde kant was er krit iek op de doorbraak. Het was vooral professor

Zuidema die de doorbraakgedacht e best reed. Meerdere malen werd zij n krit iek in 'H 5HIRUPDWLH
met inst emming aangehaald. 97 Toch gaat het t e ver om t e zeggen dat men Zuidema als bondgenoot
zag de st rij d t egen de doorbraak. Hij werd mede verant woordelij k gehouden voor de schorsingen
van de vrij gemaakt en. Alle waardering voor Zuidema’ s st ellingname t egen de doorbraak wordt dan
ook gelij k gerelat iveerd. 98 Hierin proef j e de gekwet st heid van vrij gemaakt e kant voor de gebeurt enissen voorafgaand aan de Vrij making.
Zo voerden de vrij gemaakt en voornamelij k hun eigen st rij d t egen de doorbraak. Andere t egenst anders van de doorbraakgedacht e werden niet als bondgenot en gezien.
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Francke, .HUNHQ6RFLDOH9UDDJVWXN, 230.
Francke, .HUNHQ6RFLDOH9UDDJVWXN, 233.
Deze art ikelen zij n lat er opgenomen in de bundel 7HUZLOOHYDQKHW.RQLQNULMN.
Jongeling, “ Christ elij ke polit iek” , 72.
Deze discussie was vóór de oorlog al gevoerd door voornamelij k K. Schilder. In de j aren dert ig schreef hij
zes art ikelen over het best aansrecht van een christ elij ke part ij : eerst e art ikel: K. Schilder, “ Ook de ‘Christ elij ke polit iek’ in gevaar (I),” De Reformat ie 14, no. 8 (24-11-1933): 58-59. Zie verder de t oelicht ing die
Schilder schreef bij het besluit van de Synode Amst erdam 1936 inzake het lidmaat schap van de NSB en
CDU: K. Schilder,*HHQGXLPEUHHG.
Zie bij voorbeeld ook de t it els van een aant al art ikelen in 'H5HIRUPDWLH: Joh. Francke, “ De vrij gemaakt e
gereformeerden en de Ant ri-revolut ionaire Part ij en polit iek,” 'H5HIRUPDWLH 22, no. 17 (01-02-1947): 134
(eerst e van vier art ikelen), K. Schilder, “ Zelfst andig opt reden in de polit iek?,” 'H5HIRUPDWLH 22, no, 28
(19-04-1947): 218 (eerst e van 15 art ikelen)
Het is in dit verband veelzeggend dat Brinkman in zij n paragraaf “ Het omst reden best aansrecht van christ elij ke polit ieke part ij en” in het hoofdst uk “ De na-oorlogse diskussies” geen enkele vrij gemaakt e aut eur
bespreekt . Brinkman, .DUO%DUWK, 217-224.
D.C. Haak, “ Terugblik,” 2QV3ROLWHXPD, no. 7 (30-09-1948): 6-7.
Jac. V., “ De Gemeent eraadsverkiezingen,” 2QV 3ROLWHXPD 2, no. 7 (august us 1949): 4. Ook in dit art ikel
wordt de PvdA overigens geen een keer genoemd. Op mij n vraag wie “ Jac. V.” is, deelde Ernst Hooiveld
mij via de e-mail mee dat het hier om Jac. Vermeij gaat .
Hooiveld, “ Ongedeelde leven” , 155.
Jasper Adrianus Vink (1900-1964) werd na de lagere school mast enmaker. Ondert ussen st udeerde hij voor
predikant door overdag t e werken en ’ s nacht s t e st uderen. In 1934 werd hij (hulp)predikant . Vanaf 1939
st ond hij in Berkel en Rodenrij s waar hij met de Vrij making meeging. In 1946 ging hij naar Amersfoort .
Vink was lid van de Synoden t e Kampen (1951), Bunschot en-Spakenburg (1959) en Rot t erdam-Delfshaven
(1964). Van de synode in Rot t erdam-Delfshaven was Vink de preses. Hij st ierf t ij dens de Synode t oen hij
met zij n vrouw op vakant ie was in Duit sland.
Haas, *HGHQNWDl. , 260.
Vink, :DWEHGRHOHQZLM", 11.
Vink, :DWEHGRHOHQZLM", 12.
F.A. den Boeft , “ Alles op een hoop,” 2QV3ROLWHXPD 9, no. 7 (j uni 1956): 1-3 (2).
F.A. den Boeft , “ Invloed oefenen,” 2QV3ROLWHXPD 2, no. 9 (okt ober 1949): 1-2 (2).
F.A. den Boeft , “ Alles op een hoop,” 2QV3ROLWHXPD 9, no. 7 (j uni 1956): 1-3 (1).
Holwerda, “ De ‘hoer’ ” , 127-162 en Holwerda, “ De kerk” , 163-198.
Groenenberg heeft Holwerda’ s argument en voor deze exegese kort samengevat . Groenenberg, %DE\ORQ, 3135.
Holwerda, “ De ‘ hoer’ ” , 155.
C. van der Waal, “ In de lij n van Sikkel,” 'H5HIRUPDWLH 25, no. 43 (22-07-1950): 347-348 (348).
Holwerda, “ De kerk” , 177.
Holwerda, “ De kerk” , 179.
“ Anderen – vooral uit de kring van de Gereformeerde Kerken (Vrij g.) – hebben zich bij de visie van met
name Holwerda aangeslot en.” Groenenberg, %DE\ORQ, 31.
Bremmer, &KULVWHOLMNHNRLQRQLD, 29.
Holwerda, “ De kerk” , 186.
Met ‘eindt ij d’ bedoel ik hier niet de t ij d t ussen Pasen (of Pinkst eren of Hemelvaart ) en de wederkomst van
Christ us, maar de t ij d direct voorafgaand aan de wederkomst .
Het is nat uurlij k moeilij k vast t e st ellen hoe de vrij gemaakt e (als die al zou best aan! ) de t ij d beleefde
waarin hij leefde. Maar de ‘spraakmakende’ vrij gemaakt e aut eurs beleefden hun t ij d heel duidelij k als de
eindt ij d. Het zou in dit verband int eressant zij n om eens een onderzoek t e doen naar vrij gemaakt e preken
uit de j aren 1945-1960 over het bij belboek Openbaring.
Kennedy, “ Ont st aan Gereformeerd Polit iek Verbond” , 15.
Kennedy, “ Ont st aan Gereformeerd Polit iek Verbond” , 16.
“ Wat waren vanuit het puin der Gereformeerde Kerken de st eigers der Hervormde vernieuwing aant rekkelij k. Daar feest , bij ons een kat er. Daar perspect ieven, bij ons nakaart en, st ug, somber. Daar vreugde om
j onge init iat ieven. Bij ons de dood in de pot .” Booij , 6WLOOHRPZHQWHOLQJ, 11
Jongeling, “ Christ elij ke polit iek” , 72.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 222.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 222.
Na de oorlog st ond Berkouwer beduidend posit iever t egenover de t heologie van Bart h. In 1954 verscheen
van Berkouwers hand 'HWULRPIGHUJHQDGHLQGHWKHRORJLHYDQ.DUO%DUWK.
In zij n brochure De enige grondslag verzet Francke zich t egen de bewering van “ de dialect ische of Bart hiaanse t heologie, dat zij een Gereformeerde t heologie des Woords wil zij n” . Francke ont kent dit : “ Want zij
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(t heologie van Bart h, GvH) kan de Schrift alleen maar zien als get uigenis van eenmaal geschiedde openbaring, doch niet als openbaring zelf.” Francke, GURQGVODJ, 12. Meer schrij ft Francke hier niet over Bart h.
Zie paragraaf 6.1. (noot 4).
Veenhof reageert bij voorbeeld in de rubriek Persschouw op een art ikel uit het Cont act orgaan van het verband van Christ elij ke onderwij zers. Dit art ikel gaat over de grondslag van de Prot est ant s Christ elij ke Onderwij zers Vereniging (PCOV). De PCOV was een organisat ie die in 1955 t ot st and kwam na een fusie t ussen
t wee christ elij ke onderwij sverenigingen: de “ Grot e” vereniging en de “ Unie” . De Unie was een echt e
doorbraakorganisat ie, de voorzit t er was overt uigd lid van de PvdA. Na de fusie werd hij de t weede voorzit t er van de PCOV.
In het Cont act orgaan was krit iek geuit op de grondslag van de PCOV, waarin niet meer wordt uit gesproken
dat de hele bij bel Gods Woord is. Veenhof onderschrij ft de krit iek. De grondslag heeft een Bart hiaanse
acht ergrond. “ De bij bel als zodanig kan volgens Bart h nooit of t e nimmer Gods openbaring zij n. Hij is als
zodanig zelfs de YHUEHUJLQJ (vet gedrukt door Veenhof, GvH) daarvan.” C. Veenhof, “ Over de chr. Onderwij zers,” 'H5HIRUPDWLH 30, no. 31 (30-04-1955): 247-248 (247). Veenhof gaat hier verder niet (dieper) in
op Bart h’ s openbaringsbegrip.
Ik heb in het kader van mij n script ie alleen art ikelen gelezen over de doorbraak en in déze art ikelen wordt
geen inhoudelij ke discussie gevoerd met Bart h. Het kan nat uurlij k zij n dat dit in andere art ikelen uit bij voorbeeld 'H5HIRUPDWLH wel gebeurd. Ik heb daarom cont act opgenomen met René Barkema, die bezig is
met een onderzoek naar de recept ie van Bart hs t heologie onder de vrij gemaakt en in de periode 1945-1960.
In een e-mail schrij ft hij mij : “ Meer dan negen van de t ien keer wordt Bart h inderdaad zonder enige vorm
van argument at ie buit en de deur gezet . Als er al e.e.a. bij gezegd wordt , dan gaat het over zij n openbaringsbegrip, dat herken ik ook.”
Volgens Barkema is “ de discussie in feit e aan het begin van de j aren-1930 gevoerd” .
Ik heb in het kader van deze script ie niet zelf kunnen uit zoeken met welke argument en men vòòr de oorlog
Bart h best reed. Ik geef hier in het kort weer wat Dee heeft geschreven in paragraaf 7.5.4 “ Afwij zing van
het Bart hianisme” in Dee, 6FKLOGHU, 156-157.
Zie voor Bart hs openbaringsbegrip paragraaf 3.2.1
Banning, 5HGH, 2.
Zie paragraaf 3.2.2.
K. Schilder, “ Wat bezielt ze? De Ant it hese!,” 'H5HIRUPDWLH 21, no. 10 (08-12-1945): 76.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 234.
Deddens, +DQGERHN, 177.
F.A. den Boeft , “ Ter inleiding,” 3ROLWLHNYRRUOLFKWLQJVRUJDDQWHQGLHQVWHYDQGH*HUHIRUPHHUGH.LHVYHUH
QLJLQJHQLQ1HGHUODQG 1, no. 1 (31-01-1948): 1-3 (2)
Schilder, +DQGERHN, 154.
In Genesis 3:15 leert de bij bel dat de ant it hese “ door God zelf als ‘YLMDQGVFKDS· (cursivering van Francke)
is gezet .” Francke, .HUNHQ6RFLDOHYUDDJVWXN, 237.
Daar is “ de ant it hese reeds door God (…) geproclameerd” . R.H. Bremmer, “ Het socialisme,” 3HWDK-D 10,
no. 8-9 (august us-sept ember 1956): 92-96 (96).
Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” .
Zo bij voorbeeld de hist oricus G.J. Schut t e en A.J. Rasker. August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 165v.
August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 181.
“ Kuyper st elt haar nooit naast of t egenover ‘gemene grat ie’ en zij doet bij hem geen dienst , om het eigene
van de ant irevolut ionaire of de prot est ant s-christ elij ke leefwereld aan t e geven.” August ij n, “ Kuyper en de
ant it hese” , 182.
August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 167.
Gecit eerd via August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 170.
Gecit eerd via August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 173.
Kuyper wees erop dat bij voorbeeld de visie op de opvoeding veranderd is: kinderen mogen niet t e vroeg
met religieuze denkbeelden worden geïndoct rineerd, “ Men ziet dus, dat de ant it hese niet meer enkel is
t heologisch, ook niet meer enkel met de Kerk samenhangt , maar zich almeer uit breidt t ot de biologie, de
ant hropologie, de psychologie en de paedagogie.” Gecit eerd via August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 173.
“ Het ging Kuyper niet om alleen om de polit iek, hij zag de grot e kloof in polit icis inderdaad als een uit ing
van een zeer veel wij der en dieper scheuring in de gehele cult uur.” August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” ,
175.
Gecit eerd via August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 173.
Gecit eerd via August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 174.
“ Men ziet als het ware het synoniem van ‘t egenst elling’ uit groeien t ot t echnische t erm. (…) In Kuypers
mond wordt ‘ant it hese’ het ene, geprononceerde, aansprekende woord, dat de wereld van verschil t ussen
beide volksdelen in één kreet vat .” August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 173.
August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 176.
August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 178.
“ Een kolfj e naar de hand van Troelst ra, die uit riep: ‘Paganist en? Wat bet eekent dat ? Waarom niet gezegd
heidenen, dat is t och de woordelij ke vert aling in het Hollandsch? Of durfde men dan niet t e zeggen in zij n
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moerst aal en gebruikt men daarom voorlopig een vreemde uit drukking?’ August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 179.
“ In de memorie van ant woord bet reffende de begrot ing voor 1904 st aan de woorden: ‘… t hans reageert de
Christ elij ke volksgeest t egen het weder opkomen van paganist ische fact oren’ .” August ij n, “ Kuyper en de
ant it hese” , 179.
Gecit eerd via August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 180.
August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 181.
August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 181.
August ij n, “ Kuyper en de ant it hese” , 181
“ Hoe meer ge voor het best aan van die Ant it hese het oog sluit , hoe meer ge uw Coalit ie verzwakt ; maar
dan ook omgekeerd: hoe scherper ge die Ant it hese in het oog vat , hoe vast er uw Coalit ie st aan zal. Er is
geen sprake van een st ellen of uit vinden van die Ant it hese. Onafhankelij k van wat eenig St aat sman zon of
welke groep ook onder het volk orakelde, best aat die Ant it hese, die de grondt egenst elling in ons leven
vormt . Ze werkt op elk t errein en op elken dag in de gewaarwording van het hart , in het weefsel van ons
denken, in onze ant ipat hieën en sympat hieën, in geheel onze levensopvat t ing, en in geheel onze beschouwing van het persoonlij k, het huiselij k, het sociaal en het st aat kundig best aan.” Gecit eerd via Velema, $Q
WLWKHVH, 10.
“ Kuyper heeft dest ij ds, mede als gevolg van zij n t heologie over de wedergeboort e, deze ant it hese in de
polit iek wel eens wat verwarrend t oegepast . Het OHHN (cursivering van mij , GvH) of hij de nat ie wilde verdelen in Christ enen hier, heidenen daar.” Verbrugh, 8QLYHUVHHO, 65.
“ Toch heeft , dunkt ons, KUYPER’ s wij ze van werken met de ‘ant it hese’ grot e verwarring gest icht .” Verbrugh, 3ROLWLHNHULFKWOLMQHQ, 228.
De vraag wat de vrij gemaakt en precies onder de ant it hese verst onden, zou een apart script ieonderwerp
kunnen zij n.
Verbrugh noemt als voorbeelden uit de bij bel de koning van Nineve (Jona 3:7) en Cyrus II van Perzië (Ezra 1
en 2). Verbrugh, 3ROLWLHNHULFKWOLMQHQ, 232.
“ Daarom is het onj uist om het beleid dat wordt gevolgd door mensen die buit en Christ us’ kerk st aan zo
maar af t e keuren. Ook dát beleid zal aan de bij bel moet en worden get oet st en alleen op grond daarvan
zal men moet en uit maken of het beleid goed of verkeerd is.” Verbrugh, 3ROLWLHNHULFKWOLMQHQ, 232.
Waarbij Verbrugh opmerkt dat er onderscheid gemaakt moet worden “ t ussen de realit eit van deze ant it hese en de wij ze waarop men van deze ant it hese get uigenis geeft in de polit iek.” A.J. Verbrugh, “ Polit ieke
richt lij nen en polit ieke part ij en in Nederland (9),” 2QV3ROLWHXPD 12, no. 1 (j anuari 1959): 3-9 (9).
“ En er was geen onderwerp dat het Gereformeerd Polit iek Verbond st erker bekrit iseerde dan het st reven
een einde t e maken aan de polit ieke en religieuze scheidslij nen die de Nederlandse maat schappij zo lang
hadden gekarakt eriseerd.” Kennedy, “ Ont st aan Gereformeerd Polit iek Verbond” , 17.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 231.
C. Veenhof, “ Christ elij k sociaal?,” 'H5HIRUPDWLH 28. no. 6 (08-11-1952): 44-46 (45).
Bremmer (1917-1995) st udeerde t heologie aan de Theologische Universit eit van Kampen. Nadat hij in j uni
1949 zij n kandidaat sexamen had afgelegd, schreef hij zich voor verdere st udie in aan de V.U. in Amst erdam. Hier deed in 1942 cum laude het doct oraalexamen. Vervolgens werd hij predikant . In 1944 koos hij
voor de Vrij making en hij was één van de grondleggers van het *HUHIRUPHHUG*H]LQVEODG (het lat ere 1H
GHUODQGV'DJEODG).
Bremmer vond eind j aren vij ft ig dat de vrij gemaakt e kerken zich radicaliseerden en isoleerden. In de discussies rond de Open Brief (1966) st ond hij in veel opzicht en aan de kant van de lat ere ‘buit enverbanders’ .
Toen het t ot een breuk kwam, ging hij niet met hen mee. Hij vond dat de verschillen geen breuk recht vaardigden.
Velde, “ Bremmer” , 324-328.
Bremmer, &KULVWHOLMNHNRLQRQLD, 23.
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH 28, no. 39 (04-07-1953): 319.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 238. Wat hier de prakt ische gevolgen van zij n, maakt e Jongeling
verder niet duidelij k. Hij wees er alleen op dat de PvdA “ een zuiver aards gericht ideaal” predikt : de welvaart sst aat .
Bremmer voegde hier aan t oe dat volgens de PvdA “ de mens door eigen immanent e kracht ” dit “ aan de
aarde gebonden ideaal” moest zien t e verwezenlij ken. R.H. Bremmer, “ Het socialisme,” 3HWDK-D 10, no.
8-9 (august us-sept ember 1956): 92-96 (95v).
Soort gelij ke krit iek had Dam ook al geuit op de Nederlandse Volksbeweging , de voorbereider van de PvdA.
De NVB ont kende de zondeval “ en de daardoor bewerkt e, nimmer op t e heffen ont wricht ing van het maat schappelij k leven.” R.J. Dam, “ Schet s en beoordeling van de beginselen der “ Nederlandsche Volksbeweging,” 'H5HIRUPDWLH, no. 42 (27-06-1946): 342-343 (343).
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 226. Hij zegt hier nog bij : “ Wij kunnen op deze zaak t hans niet
breed ingaan” .
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 237.
K. Schilder, “ Het concent rat iekamp verbindt niet ; alleen het Woord doet het ,” 'H5HIRUPDWLH 26, no. 31
(05-05-1951): 257-258 (257).
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Ook J. Meulink (1917-1999), vrij gemaakt Tweede-Kamerlid voor de ARP, noemt het personalisme “ afgoderij ” . Het personalisme verhief het menselij k bewust zij n náást God als soeverein. J. Meulink, “ Personalist isch socialisme,” 'H5HIRUPDWLH 22, no. 47 (30-08-1947): 382.
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH 30, no. 9 (27-11-1954): 69.
Zij lst ra reageert hier op de react ie van de PvdA op het Bisschoppelij k Mandement . Hij noemt zowel Rome
als de PvdA t ot alit air. De Nederlands Hervormde Kerk is als volkskerk ook t ot alit air: de synode t rekt de
zorg voor heel het leven naar zich t oe. De ARP is dat volgens Zij lst ra niet : hier kun j e alleen maar lid van
worden als j e de polit ieke beginselen onderschrij ft .
K. van Huizen, “ De Nederlandsche School?,” 'H5HIRUPDWLH 23, no. 7 (15-11-1947): 57-58 (58).
K. Schilder, “ De S.D.A.P.,” 'H5HIRUPDWLH 21, no. 9 (01-12-1945): 69.
Volgens De Graaf, en Schilder st emt ermee in, had de SDAP veel kwaad gest icht : 1. ze hebben de mat eriële
kracht van het leger gesabot eerd 2. ze hebben de morele kracht van het leger geschaad 3. de vaderlandsliefde van het volk vergift igd 4. de t rouw aan het huis van Oranj e bedreigd.
De t ransport arbeidersbond in de Amst erdamse haven st elde de eis dat de werkgevers voort aan alleen maar
arbeiders in dienst mocht en nemen die in deze bond waren georganiseerd. Het merendeel van de werkgevers weigerde dit en er brak een st aking uit onder het havenpersoneel. De werkgevers wilden t oen spoorwegkranen gebruiken om t e lossen, maar het spoorwegpersoneel weigerde hier aan mee t e werken en ook
zij legden het werk neer. Er kwam geen enkele t rein Amst erdam in of uit . Toen er gedreigd werd met een
algemene spoorwegst aking, gaven de werkgevers t oe.
De socialist en en anarchist en reageerden verheugd: het st akingswapen bleek een geschikt t e zij n als polit iek dwangmiddel. De socialist ische gemeent earbeiders in Amst erdam dreigden nu ook met een st aking,
waardoor de hoofdst ad onder meer van gas en leidingwat er zou zij n verst oken. Er dreigde een chaos t e
ont st aan. Het minist erie Kuyper zag het gevaar en ont wierp wet t en waarbij aan ambt enaren en personeel
van openbare nut sbedrij ven het st akingsrecht werd ont nomen. De sit uat ie escaleerde en er werd een algemene t ransport st aking uit geroepen. Maar dit werd een mislukking.
Toen in 1953 de spoorwegst aking herdacht werd in Het Vrij e Volk, officieel orgaan van de PvdA, “ werd de
polit ieke st aking van 1903, de greep naar de macht in de st aat , openlij k verheerlij kt .” Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 200.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 197-200.
Duit sland was overwonnen en st ort t e ineen. In november brak t oen de revolut ie uit bij onze oost erburen.
In Harskamp kwam het t ot rellet j es omdat soldat en, na een lange mobilisat iet ij d, t erug naar huis wilden nu
Duit sland overwonnen was. Generaal Snij der werd t ot zondebok gemaakt en P.J. Troelst ra, Tweede Kamerlid voor de SDAP, vroeg in de Kamer of de regering nog acht er Snij der st ond. De volgende dag werd Snij der
ont slagen. De socialist en zagen dit als een bewij s van de wankelmoedigheid van de regering, men was ervan overt uigd dat de revolut ie ook in ons land zou komen. Troelst ra kondigde in de Kamer de revolut ie aan
en zei dat de regering niet langer kon rekenen op de st eun van het leger. In het land werden echt er geen
revolut ionaire beweging ont plooid. Duizenden mensen kwamen naar Den Haag om de regering en de koningin t e verdedigen. Er werden burgerwacht en gevormd om het geweld met geveld t e verkeren. Troelst ra
bleef leider van de SDAP, maar had zij n gezag in de Kamer grot endeels verloren.
In 1955 schreef Het Vrij e Volk over Troelst ra: “ Wij hebben u lief, óók om uw “ vergissing” .” Jongeling,
“ Socialisme in Nederland” , 204.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 201-204.
Jongeling, “ Socialisme in Nederland” , 236.
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH 26, no. 24 (17-03-1951): 207.
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH 26, no. 23 (10-03-1951): 199. Zij lst ra maakt een vergelij king
met de t ij d van de Franse Revolut ie in de 18e eeuw. In de PvdA zit de Girondij n van vandaag (de humanist socialist ) die het pad effent voor de Jacobij n van morgen (de communist ). In wezen lij kt de socialist sprekend op de Girondij n van de 18e eeuw. En deze st ort t e Europa in de ellende van de Franse Revolut ie en de
daarop volgende Napoleonist ische oorlogen daarna.
A.J. Verbrugh, “ Polit ieke richt lij nen en polit ieke part ij en in Nederland (7),” 2QV 3ROLWHXPD 11, no. 10
(november 1958): 120-123.
Verbrugh laat de ont wikkeling zien van het socialisme in Nederland. Aanvankelij k was het socialisme een
marxist ische, revolut ionaire klassenst rij d leer. In 1896 scheidden de socialist en zich af van dit eigenlij ke
marxisme. De parlement aire democrat ie werd aanvaard als een middel om op geleidelij ke wij ze de doelst ellingen t e realiseren. Gaandeweg werd de democrat ische orde als een blij vend goed aanvaard. Ook de
SDAP heeft een ont wikkeling doorgemaakt . Toen Troelst ra in 1918 de revolut ie uit riep, keurden veel sociaal-democrat en dit af. In 1937 ging men spreken van een democrat isch-socialisme en niet langer van een
sociaal-democrat ie. Na de oorlog ging de SDAP op in de PvdA. Er kwam een nieuw program dat weer iet s
verder naar de liberaal-democrat ische kant was doorgeschoven. De gedacht e aan de socialist ische heilst aat
werd st eeds zwakker. In 1955 kwam F.L. Polak met “ een brilj ant boek, waarin hij zij n mede-socialist en
verweet dat zij geen t oekomst idealen meer hadden.” (121) Het ont werp van een nieuw beginselprogram
wekt de indruk “ dat de heilsverwacht ing van de oude socialist en nu voorgoed naar de rommelzolder is verwezen” . (122)
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In de regist ers van 'H 5HIRUPDWLH zoek j e in de j aargangen 29 (1953-1954), 30 (1954-1955) en 31 (19551956) t evergeefs naar de t refwoorden ‘Bisschoppelij k Mandement ’ en ‘Mandement , bisschoppelij k’ . Toch
komt het Mandement wel t er sprake in een aant al art ikelen.
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH 29, no. 40 (10-07-1954): 321-322 (321).
Marnix, “ Groninger Brieven,” 'H5HIRUPDWLH 30, no. 9 (27-11-1954): 69.
“ Kant t ekeningen,” , 2QV3ROLWHXPD 8, no. 3 (maart 1955): 6-7 (6).
Er st aat niet vermeld wie de aut eur van het art ikel is. Het hoeft niet de hoofdredact eur, F.A. den Boeft , t e
zij n, want deze ondert ekende zij n art ikelen normaal gesproken.
'HNDWKROLHN, 5.
'HNDWKROLHN, 16.
Drie voorbeelden uit 'H5HIRUPDWLH:
1. Schilder geeft een debat weer t ussen prof. Zuidema en legerpredikant ds. Lugt igheid over de doorbraakpolit iek. Lugt igheid verweet Zuidema dat deze t e eenzij dig was met zij n st elling dat Nederland en Indië
slacht offer zij n geworden van de doorbraakpolit iek. Zuidema reageert hierop: Lugt igheid plaat st gezag en
vrij heid t egenover elkaar en daarmee st aat hij op één lij n met de doorbraakmensen. “ Als Ds. L. zo doorgaat doet hij maar bet er, niet langer dominee t e blij ven, en lid t e worden van de P.v.d.A.”
Schilder meent : “ Spreker (prof. Zuidema, GvH) gaf goede adviezen aan ds Lugt igheid.” K. Schilder, “ Debat
dr. Zuidema – ds. Lugt igheid,” 'H5HIRUPDWLH 23, no. 41 (10-07-1948): 345.
2. In een 3HUVVFKRXZ haalt Schilder een art ikel van ds. E.T. van den Born aan die op zij n beurt een art ikel
van prof. Zuidema over de doorbraak bespreekt . Van den Born noemt , zonder dat Schilder dit t egenspreekt , het art ikel van Zuidema een “ uit nemend art ikel” . K. Schilder, “ ’ Vereenigt u’ ,” 'H5HIRUPDWLH 24,
no. 45 (06-08-1949): 379-380 (380).
3. In een +RRIGDUWLNHO reageert Schilder op het art ikel 6RFLDOLVPH OHYHQVEHVFKRXZLQJ" uit het blad 'RRU
EUDDN, orgaan van de Prot est ant s-Christ elij ke Werkgemeenschap in de Part ij van de Arbeid. In dit art ikel
wordt Zuidema aangevallen op zij n st elling dat het CNV haar eigen graf aan het delven is omdat het CNV
de ideeën van het doorbraakchrist endom uit draagt .
Schilder hierover: “ Het doet ons genoegen dat ook prof. Zuidema het opneemt t egen de kaderschool van
het C.N.V. Men mocht anders eens denken, dat het alleen maar de vrij gemaakt en waren (b.v. de Heer A.
Zij lst ra) die hun bezwaren inbrengen t egen de leiding van het C.N.V. Dr. Zuidema opponeert t egen dr Banning - t erecht .” K. Schilder, “ Het concent rat iekamp verbindt niet , alleen het Woord doet het ,” 'H5HIRU
PDWLH 26, no. 31 (05-05-1951): 257-258 (257).
In het art ikel over het debat t ussen Zuidema en Lugt igheid (zie noot 97) wij st Schilder erop dat Zuidema
t erecht advies gaf aan ds. Lugt igheid om zij n predikant skost uum af t e leggen. Maar: “ Hoe denkt hij over de
bij YRQQLVáfgenómen ambt scost umen van goede ant irevolut ionairen en t rouwe belij ders, door zij n synode
ont zet , of buit en verband gezet ? Een DGYLHV aan ds Lugt igheid is wat anders nog dan een GDDG (alle keren
vet gedrukt door Schilder, GvH) die ook prof. Zuidema de fact o aanvaardt , d.i. mede verricht .” K. Schilder,
“ Debat dr. Zuidema – ds Lugt igheid,” 'H5HIRUPDWLH 23, no. 41 (10-07-1948): 345.
En in de 3HUVVFKRXZ van het art ikel van ds. Van den Born (zie noot 97) st emt Schilder in met de krit iek die
Van den Born heeft op Zuidema: Zuidema mag dan wel een goede brochure hebben geschreven, maar zij n
oproepen t ot een vereniging van alle gelovigen had geen zin, Zuidema had moet en zeggen: “ alle ware
FKULVW-gelovigen, lat en wij weer NHUN zij n en als NHUN get rouw worden (…) wat baat het ons t e roepen
‘Schrift gelovigen aller landen en aller kerken verenigt U’ ; als men de NHUN (alle keren vet gedrukt door Van
den Born, GvH) zelf vergeet ?” K. Schilder, “ ’ Vereenigt u’ ,” 'H5HIRUPDWLH 24, no. 45 (06-08-1949): 379-380
(380).
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HOOFDSTUK 7 – TERUGBLIK
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[C. Veenhof, “ Van t ien j aar vrij heid” , 'H5HIRUPDWLH30, no. 33 (14-05-1955): 257-259 (259).]



'HYULMJHPDDNWJHUHIRUPHHUGHQLQ

De doorbraak was een belangrij k verschij nsel in onze vaderlandse geschiedenis. Elk geschiedenisboek dat de naoorlogse hist orie van ons land in kaart brengt , best eedt er aandacht aan.
De doorbraak is niet ont snapt aan de aandacht van de vrij gemaakt en. In de vrij gemaakt gereformeerde pers werd er regelmat ig over geschreven. Men verzet t e zich nadrukkelij k t egen de doorbraakgedacht e. Volgens Veenhof had de doorbraak het prot est ant isme in ons land in een crisis gebracht . 1
Het groot st e punt van krit iek dat de vrij gemaakt en hadden, was het f eit dat de voorst anders van de
doorbraak de rol van de bij bel in de polit iek min of meer relat iveerden. Omdat het volgens hen niet
uit maakt e of bepaalde normen en waarden gebaseerd werden op de bij bel of op het humanisme,
meenden zij dat christ enen en niet -christ enen goed binnen één part ij konden samenwerken. Onder
invloed van de t heologie van Karl Bart h vonden ze bovendien dat het voor de mens onmogelij k was
om uit Gods openbaring christ elij ke normen af t e leiden. Een christ elij ke part ij had daarom volgens
de voorst anders van de doorbraak principieel geen best aansrecht .
Door vrij gemaakt gereformeerde aut eurs werd hier krit iek op geleverd: Gods wil was wel degelij k
kenbaar, en het behoefde volgens hen dan ook geen bet oog dat een christ elij ke part ij best aansrecht had. De bij bel was, ook voor in de polit iek, doorzicht ig. 2 De Schrift was de enige regel van het
geloof. 3 Het zou in dit kader int eressant zij n om t e onderzoeken welke plek de bij bel in het leven
van de vrij gemaakt en innam. Was die zo cent raal als de pleidooien voor de rol van de bij bel in de
polit iek doen vermoeden? En wat voor gevolgen had dit dan voor de geloofsbeleving van de vrij gemaakt gereformeerden?
Een ander bezwaar dat de vrij gemaakt e aut eurs hadden t egen de doorbraak was het f eit dat ze de
ant it hese ont kende. Voor de vrij gemaakt e aut eurs was de ant it hese in de polit iek onopgeefbaar.
Onduidelij k is echt er wat ze precies onder de ant it hese verst onden. Bedoelde men hier alleen maar
een t egenst elling mee op levensbeschouwelij k gebied? Of wilde men hiermee aangeven dat het
Nederlandse volk verdeeld moest worden in een christ elij k en niet -christ elij k deel? Dit zou nog eens
nader onderzocht moet en worden: wat verst onden de vrij gemaakt gereformeerden in de periode
1945-1960 nu precies onder de ant it hese?
De vrij gemaakt en waren niet de enigen die grot e bezwaren hadden t egen de doorbraakgedacht e.
Ook vanuit rooms-kat holieke en synodaal gereformeerde kant werd er krit iek op uit geoefend. Toch
werden deze t egenst anders van de doorbraak niet als bondgenot en gezien door de vrij gemaakt en. 4
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Zo verzet t en de vrij gemaakt en zich zelfst andig t egen de doorbraak door onverkort vast t e willen
blij ven houden aan de bet ekenis van Gods Woord in de polit iek.


$QQR

De bevrij ding van ons land ligt al meer dan een halve eeuw acht er ons. Maar de gevolgen van de
doorbraak zij n nog st eeds merkbaar.
In zekere zin heeft de doorbraak de secularisat ie in de hand gewerkt doordat de idee werd losgelat en dat er obj ect ieve normen best aan. Normen, welke in de bij bel zij n t e vinden. Vandaag de dag
wordt er in de Nederlandse polit iek gepleit voor een herst el van normen en waarden in de samenleving. Daar zou zelfs een brede commissie voor in het leven geroepen moet en worden, die de bezinning op normen en waarden een impuls moet geven. Maar men laat bewust in het midden waarop
de normen en waarden moet en worden gefundeerd.
Premier J.P. Balkenende van het Christ en Democrat isch Appèl (CDA) maakt er geen geheim van dat
hij zij n geloof niet als een polit iek inst rument wil inzet t en. Het christ elij k geloof bepaalt weliswaar
zij n keuzes, maar het gaat hem erom in de polit iek concret e keuzes t e verwerkelij ken en niet om
het geloof t e prediken. Dat is voor ieder ‘privé’ . Hierin is een element van het personalisme t e herkennen. In die zin dat het bij bels handelen via personen, en niet zozeer via een christ elij ke part ij ,
t ot uit ing moet komen. Het is als het ware de persoon die christ elij k handelt en niet de part ij .
Daarom kunnen ook niet -christ enen lid worden van het CDA of de part ij vert egenwoordigen in raden
en st at en. Hun normen en waarden, zoals gerecht igheid, verant woordelij kheid en naast enliefde,
kunnen dezelf de zij n als de bij belse normen, ook al baseren de niet -christ enen zich niet op de bij bel.
De doorbraak heeft gezorgd voor een st eeds grot er wordende groep van zogenaamde ‘zwevende
kiezers’ . Burgers lat en hun keuze bij verkiezingen hoe langer hoe minder bepalen door de beginselen van een polit ieke part ij . De ideologische grondslag van een part ij is niet langer doorslaggevend
bij het bepalen van een keus. Men richt zich op bepaalde polit ieke it ems zoals bij voorbeeld veiligheid, asielbeleid en gezondheidszorg. Mensen die in het verleden op de sociaal-democrat ische PvdA
of de liberalist ische Volkspart ij voor Vrij heid en Democrat ie (VVD) st emden, gaven bij de Tweede
Kamerverkiezingen in mei 2002 hun st em nu net zo makkelij k aan de Lij st Pim Fort uyn (LPF). 5
Deze ont wikkeling is ook t e zien bij christ elij ke kiezers. Er zij n er, ook vrij gemaakt gereformeerden, die zonder gewet ensnood hun st em uit brengen op één van de vele zogenaamde leefbaarpart ij en die de afgelopen j aren als paddest oelen uit de grond zij n geschot en.
Het lij kt vandaag de dag dus allesbehalve vanzelfsprekend t e zij n dat christ enen op een christ elij ke
polit ieke part ij st emmen. In die zin st aat het best aansrecht van christ elij ke part ij en ook nu weer
t er discussie. Ik heb lat en zien dat dit best aansrecht voor de vrij gemaakt en na de oorlog zo vanzelfsprekend was dat het nauwelij ks inhoudelij k werd verdedigd. Toch lij kt deze inhoudelij ke discussie
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me nu meer dan nodig. Wil men, vooral j onge, christ elij ke kiezers vast houden voor de christ elij ke
polit iek, dan moet men duidelij k kunnen aangeven wat het belang is van een christ elij ke part ij .
Wanneer men de christ elij ke kiezers niet van deze noodzaak kan overt uigen, hoeft men ook niet
langer op hun st em t e rekenen.
Bij de inhoudelij ke discussie over het best aansrecht van een christ elij ke part ij , kan men t ot op
zekere hoogt e gebruik maken van wat vrij gemaakt gereformeerde aut eurs hierover hebben geschreven in de j aren 1945-1960. Zij wezen op het unieke karakt er van Gods Woord, en op de consequent ies daarvan voor het polit ieke handelen. Ze weigerden t e geloven dat de Schrift niet bruikbaar was
in de polit iek en beklemt oonden dat de bij bel “ t oet st een en kenbron voor ons geloven en handelen” 6 is.

Er zal echt er meer moet en gebeuren dan alleen t e ZLM]HQ op het belang van de bij bel in de polit iek. De vrij gemaakt e aut eurs leken er in de naoorlogse periode vanuit t e kunnen gaan, dat deze
gedacht e onder hun lezers gemeengoed was. Dat is vandaag de dag in ieder geval niet het geval.

Het is daarom de plicht van de christ elij ke polit iek om de mensen t e RYHUWXLJHQ van het belang van
een christ elij ke polit ieke part ij . Daarvoor zal er inhoudelij k handen en voet en gegeven moet en
worden aan de bet ekenis van Gods Woord in de polit iek. Waarom is Gods Woord van belang voor de
polit iek en hoe dan?
Hier moet echt er nog wel een kant t ekening bij worden geplaat st . De voorst anders van de doorbraak
hebben er t erecht de vinger bij gelegd dat men zich op een verkeerde manier op de Schrift kan
beroepen. Van Rhij n wees bij voorbeeld op de manier waarop de ARP is omgegaan met het vrouwenkiesrecht .

7

En er zij n nog wel meer voorbeelden uit de geschiedenis van de christ elij ke polit iek t e

noemen, Met een beroep op de bij bel werd door vrij gemaakt en het lidmaat schap van de NAVO best reden, de apart heid in Zuid-Af rika verdedigd en de Europese int egrat ie verworpen. Allerlei onderwerpen waar vrij gemaakt gereformeerden nu op zij n minst veel genuanceerder t egenaan kij ken.
Men moet daarom voorzicht ig zij n om zich in allerlei act uele polit ieke sit uat ies op de bij bel t e beroepen.
Maar dit neemt niet weg dat de bij bel ook in de polit iek ons richt snoer moet zij n. Daar hebben de
vrij gemaakt e aut eurs in de eerst e vij ft ien j aar na de oorlog t erecht nadrukkelij k op gewezen. Hoe
dit concreet moet worden ingevuld is een vraag die buit en deze script ie valt , maar die wel degelij k
onder ogen gezien dient t e worden door christ elij ke polit ici en t heologen.

72

127(1+22)'678.

1

2
3
4
5
6
7

In een hoofdart ikel in 'H5HIRUPDWLH blikt Veenhof t erug op de oorlog, de bevrij ding en de periode na de
bevrij ding. Hij beschrij ft de doorbraak en concludeert dan: “ Zo is de prot est ant se wereld in beweging, j a
in een diepe crisis gekomen.” C. Veenhof, “ Van t ien j aar vrij heid” , 'H5HIRUPDWLH30, no. 33 (14-05-1955):
257-259 (259).
Jongeling, “ Christ elij ke polit iek” , 72
Francke, (QLJHJURQGVODJ, 12.
Zie paragraaf 6.6.
Hierbij dient wel t e worden opgemerkt dat de verkiezingen in mei 2002 bij zondere verkiezingen waren
omdat ruim een week voor de verkiezingen de lij st t rekker van de LPF, Pim Fort uyn, werd vermoord.
Jongeling, “ Christ elij ke polit iek” , 72.
Zie paragraaf 3.2.1.
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