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VIER HOORNEN 
 

Zingen: Ps. 35:1 
Lezen: Zacharia 1 

 
En ik hief mijn ogen op en zag, en zie, er waren vier hoornen1 
(Zach. 1:18).  
  
Geachte vergadering,   
Naarmate de strijd zwaarder wordt, naar die mate verblij-
den en sterken ons de betoningen van uw trouw en aanhan-
kelijkheid. En die bewijzen geeft u ook deze dag reeds daarin 
dat u weer in bijzonder grote getale bent opgekomen om in 
jaarvergadering bijeen te zijn. Ondanks alle tegenstand, in 
weerwil van alle bommen op onze gelederen geworpen om 
ze uiteen te doen spatten, gevoelen wij ons nauwer aan el-
kaar verbonden en maken wij ons bij vernieuwing op om de 
strijd voort te zetten die gekampt moet worden ter bewaring 
van het Woord Gods en de Reformatie, waaruit ons Neder-
landse volk als zelfstandige natie is geboren. 
Die strijd is zeer zwaar. Hij moet gestreden tegen de ontzag-
lijke wereldmachten. In het hoofdstuk dat ik u bij de opening 
van onze samenkomst heb voorgelezen, meldt de profeet 
van vier hoornen die Juda en Israël verstrooid hebben. De 
hoorn is het zinnebeeld van kracht. Vier is het getal dat naar 

                                                           
1 Kanttekening 49: ‘Betekenende de volken en natiën, die vijandelijk het 
volk Gods bestreden en aanstieten van alle hoeken en gewesten der 
aarde. Zie vers 19’: En ik zeide tot den Engel Die met mij sprak: Wat zijn 
deze? En Hij zeide tot mij: Dit zijn die hoornen welke Juda, Israël en Jeru-
zalem verstrooid hebben. Kanttekening 51: die hoornen ‘betekenen de Ba-
byloniërs, en andere machtige natiën die het met dezelve houden.’ 
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de vier windstreken, de wereld aanduidt. De vier hoornen be-
tekenen de wereldmachten. En die wereldmachten worden 
door de profeet getekend in hun strijd tegen Juda en Israël. 
Met hun grote kracht hebben zij onder de toelating van de 
Heere het zaad van Jakob zelfs verstrooid. Zij konden triomf-
liederen aanheffen. 
 
Door rome onderdrukt 
Helaas! Zo ging het menigmaal. In de bange worsteling die 
de eeuwen door gestreden is, heeft menigwerf de macht van 
de wereld gezegevierd. Romes keizers hebben degenen die 
voor Koning Jezus bogen, gestenigd, in stukken gezaagd, ver-
zocht, door het zwaard ter dood gebracht en in schaapsvel-
len doen wandelen. Romes gruwelijke dwaalleer heeft gedu-
rende de donkere middeleeuwen Gods Kerk cijnsbaar ge-
maakt2. De vier hoornen van de wereldmachten stonden haar 
ten dienste om Juda en Israël te verstrooien. Elke stem die 
zich verhief tegen haar vervloekte afgoderij, gelijk de Heidel-
bergse Catechismus het uitdrukt3, werd in bloed gesmoord. 
In ons eigen land is het bloed bij stromen gevloeid van dege-
nen wier hoop en geloof op God stonden. Goed en bloed zijn 
geofferd in de strijd waarin de macht van Filips II (1527-
1598) stond in romes dienst, waarin rechtbanken werden 
samengesteld om met schijn van recht de rechtvaardigen tot 
de dood te brengen.  
 
Rome is niet veranderd 
En nog is rome niet veranderd. Als het de macht verwerven 
kon, het zou de ketter de rust niet laten. Wat in sommige 
roomse landen thans nog geschiedt, bevestigt dit volkomen. 

                                                           
2 onderdrukt 
3 Zie vraag en antwoord 80. 
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In Hongarije klaagde de plaatsvervangende wereldlijke 
voorzitter van de Lutherse Synode in 1936, die tevens voor-
zitter is van het Lagerhuis van de Rijksdag, over een ware 
inquisitie van rome in zijn land. In Oostenrijk heerste in 
1936, naar de verklaring van ds. A.G.H. van Hoogenhuyze 
(1871-1941)4, die Oostenrijk bezocht, een roomse dictatuur. 
Met innerlijke haat tegen de vrije genade vervuld, zoekt 
rome ten onder te brengen wie het tegen haar voor Gods 
Woord en eer en dienst opneemt. 
 
Rome dingt naar de macht 
Rome dingt weer naar de heerschappij, ook in ons land dat 
krachtens zijn historie, dat om de weldaden die God er in 
verheerlijkt heeft, een calvinistische staat was, en zijn en blij-
ven moet. Onze strijd gaat tegen rome, waarvan mr. G. Groen 
van Prinsterer (1801-1876) bij gelegenheid van het herstel 
van de bisdommen5 reeds zei dat het niets anders bedoelt 
dan om het protestantisme uit te roeien. “Vijftig jaren” wa-
ren toen “verlopen sinds de protestanten de zondige dwaas-
heid hadden de Roomse Kerk met de Hervormde Kerk gelijk 
te stellen” (Franse tijd). En die vijftig jaren waren voldoende 

                                                           
4  Ds. A.G.H. van Hoogenhuyze is Nederlands hervormd predikant ge-
weest te Yerseke (1897), Doorn (1901) en Amsterdam (1912). Hij ver-
vulde vele bestuursfuncties. Vanwege zijn antiroomse en anticommunis-
tische opvattingen zag hij vanaf begin jaren dertig een oplossing in het 
optreden van een sterke man als Mussolini. Ook had hij sympathie voor 
het nationaalsocialisme van Hitler-Duitsland, zonder zich overigens als 
lid bij de NSB aan te melden. 
5 Tot het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd in 
1853 door paus Pius IX, die het calvinisme openlijk een ketterij noemde, 
besloten, nadat de Grondwetsherziening van 1848 dit mogelijk had ge-
maakt. Tegen dit herstel werd door veel orthodox-protestanten en con-
servatieven geprotesteerd (Aprilbeweging). 
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om de roomse hiërarchie in Nederland te herstellen. 6  Zal 
rome binnen vijftig jaar na heden ons land door de slapheid 
van de protestanten geheel hebben overmeesterd? Want 
daarop spint rome. Vergeet niet dat op de katholiekendag in 
1925 door romes woordvoerders gezegd is: 

“Wij zijn geen katholiek volk gebleven, wij zijn geen protes-
tants volk geworden, wij zijn een verdeeld volk geworden. 
Een van ons beiden moet ondergaan, opdat het volk weer 
één worde.” 

 
Opent toch uw oren, gij nazaten van de hervormers! Laat de 
liefde tot de kerk van de Hervorming ten minste u nog wa-
penen tegen de greep van rome die onbeschaamd reeds 
sprak van het vereend optrekken naar de Dom te Utrecht, die 
reeds smadelijk het voorstel opperde de gerestaureerde 
Hervormde Kerk van Breda aan rome te doen overgaan. Wil 
het Nederlandse, wil het hervormde volk aan de opkomst 
van rome niet meewerken, dan moet het onverwijld de gele-
deren van antirevolutionairen en Christelijk-historischen 
verlaten. Ik zeg u: onverwijld. 
 
Rome is Christelijk verklaard 
Zij die het land deden daveren van het geroep: ‘Wij calvinis-
ten’, te weten de antirevolutionairen, hebben sinds lange ja-
ren met koortsachtige ijver gewerkt om rome op de troon te 
plaatsen. Zij en de Christelijk-historischen deden samen in 
het bondgenootschap met rome - dat men de naam van coa-
litie gaf - om rome Christelijk te verklaren, niettegenstaande 
onze vaderen voortdurend rome als een antichristelijke 
macht hebben aangemerkt. Zij hebben niet geschroomd om 

                                                           
6 Zie: ‘De nieuwe bisschoppen’, in: De Nederlander van 18, 19, 20  en 21 
april 1853 
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in de voorrede van de Dordtse Leerregels, op de roemruch-
tige Synode van Dordrecht opgesteld, te spreken van “de ti-
rannie van den roomsen antichrist en de schrikkelijke afgo-
derij des pausdoms”. 
Door het monsterverbond met rome te sluiten hebben de zo-
genaamde Christelijke partijen gemene zaak gemaakt7 met 
onze aartsvijand. Zij zijn verraders van ons volk geworden. 
 
Rome spint er garen bij 
Niet alleen de coalitie die Colijn8 weer wil herstellen9, zal ons 
land verderfelijk zijn, maar ook de coalitie-Kuyper10 is ons 
land op de allerschrikkelijkste wijze verderfelijk geweest. 
Het land is bezaaid met roomse kloosters, ziekenhuizen en 
scholen, lagere en middelbare en hogere. Miljoenen vloeien 
jaarlijks naar de kloosters. Roomse burgemeesters, rechters 
en examinatoren worden bij getale benoemd. Voor de lagere 
ambtenaren wordt door hen dan wel gezorgd. Klooster-
lingen zijn bij duizenden tot onderwijzers benoemd en we-
ten op die wijze jaarlijks ettelijke miljoenen uit de staatskas 
voor hun kloosters binnen te halen. De wacht van ons land 
wordt in de hand van rome gespeeld. De paus decreteert11 
hier! De roomse ordening moet in ons land worden doorge-
voerd.  

                                                           
7 geheuld 
8 Dr. H. Colijn (1869-1944) was de voorman van de antirevolutionairen 
en in de tijdsperiode van 1925 tot 1939 premier van vijf kabinetten. 
9 namelijk de rechtse coalitie van ARP, CHU en RKSP 
10 Het coalitiekabinet van dr. Abr. Kuyper (1837-1920) werd gevormd na 
de overwinning van de rechtse confessionele partijen bij de Tweede Ka-
merverkiezingen van 1901. Roomsen, antirevolutionairen, vrije-antire-
volutionairen en Christelijk-historischen haalden samen 58 van de 100 
zetels. Dit kabinet regeerde van 1 augustus 1901 tot 17 augustus 1905. 
11 beslist, regeert 
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Door rome onder druk gesteld 
In het maatschappelijke leven ondervindt de benarde mid-
denstand de roomse druk maar al te zeer. Toen prof. dr. C.W. 
Vollgraff (1876-1967) bij de gelegenheid van de jongste her-
denking12 van de grote reformatorische Voetius slechts het 
simpele woord sprak dat de Hervorming, wiens zonen wij 
zijn, de oorzaak was van de stoffelijke en geestelijke opbloei 
van de Nederlanden en dat onder haar hoede de universiteit 
is gegroeid, betoonde rome zich gruwelijk geërgerd. 
De roomse minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart13 
werd verre van vriendelijk door zijn partijgenoten behan-
deld, omdat hij, gelukkig door ontstane moeilijkheden 
daarin nog verhinderd, in de steenindustrie de roomse orde-
ning niet had doorgedreven. Voortaan zullen de ministers 
moeten uitvoeren wat de staatspartij voorschrijft. 
 
Oproep tot strijd tegen rome 
Rome wil en beoefent waar zij kan, de dictatuur. Tegen die 
overheersing van rome komen wij op. Scheldt ons als u wilt 
voor papenhaters, het zal ons niet mogen verhinderen het 
Nederlandse volk te waarschuwen om onder die dictatuur 
de hals niet te buigen. Wij mogen de zuivere religie en de 
duur gekochte vrijheden van het volk niet prijsgeven. God 
verwekke de man die in het voetspoor van stadhouder-ko-
ning Willem III (1650-1702), aan romes opdringen in Eu-
ropa en in het bijzonder in ons land, een einde maakt. 

                                                           
12 Ds. Kersten doelt waarschijnlijk op de toespraak van de rector magni-
ficus prof. dr. C.W. Vollgraff ter gelegenheid van het driehonderdjarig be-
staan van de Utrechtse Universiteit op 23 juni 1936 in de Domkerk. 
13 Vanaf 2 september 1935 tot 24 juni 1937 was de roomse prof. H.C.J.H. 
Gelissen (1895-1982) minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
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Ik roep u, mijn vrienden, op tot de zware strijd tegen de op-
stuwende roomse machten.14 Ik roep het protestantse volk 
op, om bij de aanstaande verkiezingen15 zich als een enig 
man te stellen tegenover het steeds bruter opstaan van rome 
in ons calvinistisch land. Sla die roepstem niet af. Keert u 
daarentegen af van allen die ons land verraderlijk aan rome 
overleveren. Het zij allen in ons land duidelijk wat ons van 
rome te wachten staat. Dezer dagen suggereerde het roomse 
blad De Maasbode dat roomse examinatoren en rechters zich 
eens tot de strafrechter zouden wenden om ons te vervol-
gen, omdat wij opkwamen tegen het benoemen van roomse 
examinatoren. Ook in De Tijd16 (van 3 april 1936) werd door 
de bekende jezuïetenpater F. Hendrichs (1862-1938) aange-
drongen op het gebruikmaken van de wet om strafbaar te 
stellen de protestantse bestrijding van rome, en met name 
van staatkundig gereformeerde zijde. De vervolging begint 
zich dus ook in ons land reeds af te tekenen. Antirevolutio-
nairen en Christelijk-historischen en vele slappelingen wie 
de oude hervormde leer in grond en wezen een ergernis is, 
doen steeds het volk weten dat van rome geen kwaad te 
duchten is. O, rome is zo lief geworden. Men zegt er mee te 
stoelen op één wortel van het geloof. Dr. Colijn (ARP) 
woonde zelfs bij herhaling de mis bij. Minister De Wilde17 
(ARP) zei nog deze dagen in de Tweede Kamer van de Staten-

                                                           
14 De RKSP was toen met 28 van de 100 zetels reeds de grootste partij in 
Nederland. 
15 Op 26 mei 1937 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Daarbij zou de 
RKSP stijgen van 28 naar 31 zetels en de ARP van 14 naar 17 zetels, ter-
wijl de NSB met (slechts) 4 zetels zijn intrede zou doen in de Kamer. 
16 De Tijd was een rooms dagblad dat van 1845 tot 1974 onder die naam 
is verschenen. 
17 Mr. J.A. de Wilde (1879-1956) was van 1933 tot 1937 minister van Bin-
nenlandse Zaken en van 1937 tot 1939 minister van Financiën. 
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Generaal dat hij in beginsel veel meer gevoelt voor de 
roomse Universiteit te Nijmegen en voor de Vrije Universi-
teit te Amsterdam, die uit het leven zijn opgekomen, dan 
voor de openbare universiteiten. Zo doen en spreken antire-
volutionairen die zich meer en meer met rome verzwagerd 
hebben. En terwijl vele protestanten de lof van rome bezin-
gen, tekent zich alrede de vervolging af - natuurlijk met be-
hulp van de strafrechter! - tegen hen die nog de moed heb-
ben om rome te weerstaan.  
Dat Nederland wake voor zijn zaak. Het schudde het roomse 
juk af. Het weigere te buigen onder de heerschappij van de 
paus. 
 
Gezantschap bij de paus 
Op het voorstel van mijn hooggeachte vriend ds. P. Zandt en 
mij is het voor ons vaderland zo smadelijk gezantschap bij 
de pauselijke stoel, nu ruim elf jaar geleden, afgeschaft18 , 
welk gezantschap zowaar de NSB weer invoeren wil. De slag 
viel rome zo zwaar dat op staande voet de roomse ministers 
ontslag vroegen en een crisis deden ontstaan van lange duur. 
De coalitie brak.19 Wij zullen ons stellen tegen herstel van de 
coalitie. Nu is alles op de been om de coalitie weer in het le-
ven te roepen. Als om strijd hebben de roomsen, de antire-
volutionairen en de Christelijk-historischen zich er reeds 

                                                           
18 In de Nacht van Kersten (de nacht van 10 op 11 november 1925), 
diende ds. Kersten namens de SGP een amendement in om het geld voor 
het gezantschap bij de paus van de begroting voor Buitenlandse Zaken 
te schrappen. Woensdagmiddag 11 november werd het amendement 
met steun van SGP, CHU, HGS, VDB, SDAP, Vrijheidsbond, Plattelanders-
bond en CPN aanvaard (52 tegen 42 stemmen), waarna de vier roomse 
ministers hun ontslag indienden en het eerste kabinet-Colijn viel. 
19 De coalitie van ARP, CHU en RKSP 
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voor verklaard. Dat is de Christelijke politiek waarin nu ve-
len gevangen zitten die er niet behoren. Laten zij de banden 
breken eer het te laat is en ons land weer zuchten zal onder 
de overheersing van romes dwingelandij. 
Wij leggen het Nederlandse volk bij de verkiezingen de vraag 
voor of het aan zulk een herstel wenst mee te werken. Wil 
men dat niet, dan brengt men zijn stem niet uit op antirevo-
lutionairen of Christelijk-historischen, daar dezen alles wil-
len aanwenden om het monsterverbond met rome te her-
stellen.  
Zonen van de Reformatie, schaart u aan onze zijde in onze 
strijd om het behoud van het protestants karakter van ons 
Nederlandse volk. 
 
Ook de socialisten groeiden onder de coalitie 
Temeer waarschuwen wij tegen herstel van de coalitie, om-
dat zij niet alleen ondeugdelijk bleek tot het keren van de re-
volutionaire machten, maar deze zich onder haar regiem 
zelfs krachtig ontwikkelden. De socialisten zijn sterk ge-
groeid onder het coalitiebewind. Ondanks het gebeurde in 
1918 20  hebben antirevolutionairen en Christelijk-histori-
schen de socialisten herhaaldelijk op de stoel van wethou-
ders en Gedeputeerde Staten helpen brengen. Men speelt 
met vuur. Steeds meer gaat het de weg van de revolutie op. 
En dat in deze ernstige tijden waarin Rusland een gevaar 
vormt voor geheel de wereld. De woedende oorlog in Spanje 

                                                           
20 In november 1918 riep de socialistische leider P.J. Troelstra (1860-
1930) op tot een socialistische revolutie in Nederland, die echter op niets 
uitliep, mede door een goed georganiseerde tegenbeweging. Toen ds. 
Kersten deze partijrede hield, was de SDAP met 22 zetels de tweede par-
tij van het land. Daarnaast hadden ook de communisten nog vier zetels. 
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is daarvan een van de vele bewijzen. 21  De communisten 
woelen en stoken in alle landen, over geheel de wereld. Ook 
in ons land. 
 
Dé weg ligt in de onderhouding van Gods geboden 
Reeds eenmaal hebben onze verdwaasde vaderen de vrese-
lijke ellende van de revolutie over ons land gehaald.22 En hoe 
zal men thans het gevaar kunnen keren? Gewis, niet door het 
verzaken van Gods geboden en rechten. De weg die wij heb-
ben te bewandelen, ligt in de onderhouding van Gods gebo-
den. Voor die onafwijsbare eis opene ons volk de ogen. De 
rots waarop alle machten van de hel te pletter zullen stoten, 
is Gods Woord. Zo wij op dat Woord mochten bouwen, had-
den wij de revolutie niet te vrezen. Ook de NSB niet! 
Die NSB is een van de jongste uitingen voor een staatsbestel 
dat in grond en wezen heidens is. De staat is de god voor wie 
de NSB’er de knie ootmoedig buigt. Wordt de godsdienst al 
geduld, het is slechts voor zover de staat er belang bij heeft. 
Ons volk drome niet in verwachting van bescherming en 
handhaving van de kerk door de NSB. Het is te verstaan dat 
velen de huidige gang van zaken moe zijn en tot de grenzen 
van de wanhoop worden gebracht. Maar dat mag hen niet 
doen vluchten tot een beweging die Gods Woord verkracht! 
Als ons volk iets te vrezen heeft, dan toch is het wel de revo-
luties die de grondslagen van staat en maatschappij omke-
ren, die het huis van Oranje verjagen, die Gods ordinantiën 

                                                           
21 Van 17 juli 1936 tot 1 april 1939 werd in Spanje een burgeroorlog uit-
gevochten, waarbij Rusland steun gaf aan de linkse republikeinse rege-
ring, die bestreden werd door de rechtse generaal Franco (1892-1975). 
22 Nederlandse patriotten ontketenden in 1795 in ons land met steun van 
een Frans leger de Bataafse Revolutie, waarbij Nederland een vazalstaat 
van Frankrijk werd. Die Franse tijd met al zijn ellende duurde tot 1813. 
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geheel verbreken en die een godsdienstloze staat in het le-
ven roepen wil. 
 
De revolutionaire partijen verbieden was plicht 
De oude coalitiepartijen hebben die revolutionaire machten 
bevorderd in plaats van uitgeroeid. Die uitroeiing ware 
plicht geweest. Maar zelfs in de jongste debatten over de 
grondwetsherziening verklaarde minister De Wilde dat hij 
de revolutionaire partijen niet wilde verbieden. De regering 
maakte niet meer dan een mooi gebaar met het voorstel om 
revolutionaire vertegenwoordigers uit de Kamer te weren. 
Dat voorstel heeft echter niets om het lijf. Zij had in de eerste 
plaats de revolutionaire partijen moeten verbieden en ont-
binden. Nu zullen deze voortwoekeren en ons volk verder 
ten verderve helpen. In bondgenootschap met ‘De Dage-
raad’, de vereniging van godlozen23, zullen de helse machten 
hun godonterend en volkverwoestend werk voortzetten. 
 
Laat de handen niet slap hangen! 
Vier hoornen hebben ons volk gestoten, zij hebben ons ver-
strooid. Dat geschiedde om de trouweloze verlating van de 
Heere en om de vertreding van Zijn rechten. Maar de Heere 
vermag vier smeden24 te verwekken om die hoornen te ver-
breken (Zach. 1:20). Laat de handen niet slap hangen. Reeds 

                                                           
23 De Dageraad was een Nederlandse, atheïstisch-humanistische vereni-
ging van vrijdenkers die zich ten doel stelde om met behulp van rede, 
natuurwetenschap en logica de mens te ‘bevrijden’, althans in hun ogen, 
van ‘vooroordelen, kerkelijke bevoogding, dogma’s en schijnwaarheden’. 
24 Kanttekening 52: ‘Of: timmerlieden. Dit betekent ook de volken en na-
tiën, die als medearbeiders Gods zijn, die God de Heere uit alle hoeken 
der wereld vergaderen zou, om die sterke hoornen, dat is, om de vijan-
den van Gods kerk te breken en te vernielen, dewijl zij den opbouw des 
tempels en de kerke Gods verhinderden’. 



P a r t i j r e d e  1 9 3 7   P a g i n a  | 14 

 
 

Debora klaagde over de gedeelten van Ruben waarin de in-
beeldingen des harten groot waren en die bleven zitten tus-
sen de stallingen, om te horen het geblaat der kudden (Richt. 
5:16). De lamheid van hen die steeds meer de libertijnse 
geest ademen, zal voor rome en de revolutie de weg meer en 
meer vrijmaken.  
 
Overgebleven is een verkapt liberalisme 
Wat is er van het Christendom van de antirevolutionairen 
overgebleven? Spreekt men daar niet van een Christelijke 
politiek op nog breder basis dan met rome? Liberaal en vrij-
zinnig-democraat zijn reeds in de arm genomen om het land 
te redden. Ook deze partijen worden binnen de Christelijke 
cirkel getrokken. Maar wat is er dan ook van de politiek-Co-
lijn overgebleven, anders dan een verkapt liberalisme dat 
met Gods geboden niet rekent? 
Die geboden worden schromelijk ontheiligd, in het bijzonder 
de dag des Heeren. Protesten baten niet. Goedkope treinen 
vervoeren grote scharen naar sport en ijdelheidskermis. 
Men schuift ons een wettisch drijven van de sabbat in de 
schoenen, dat in strijd zou zijn met Gods Woord. Maar dit ge-
schiedt slechts om het rijden en rossen op de dag des Heeren 
goed te praten. Dat heet dan ‘Christelijke politiek’. Het is 
droevig! En gelijk het is met Zijn dag, zo is het met al Gods 
geboden. Zij liggen alle vertreden. Zou de Heere Zich om 
deze dingen stilhouden? 
 
Terug naar Gods Woord 
Wij moeten terug. Wij moeten onvoorwaardelijk naar Gods 
Woord terug. De bange tijden die wij beleven, het vreselijk 
woeden van het communisme, de burgeroorlog in Spanje, de 
felle bewapening van alle volkeren, het weer opkomen van 
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de oude Romeinse staat25, die het ware Christendom niet 
dulden kan. In één woord: de grote donkerheid die de wereld 
bedekt heeft, noopt ons meer dan ooit om terug te roepen tot 
onderwerping aan God en Zijn geboden. Om de erkenning 
van de aloude hervormde beginselen gaat het ons in de strijd 
tegen de vier hoornen. De verzaking van die beginselen 
brengt de ene ellende na de andere. 
 
Slechts paradepaard bij verkiezingen 
Een periode van vier jaar ligt weer bijna achter ons. Wij be-
hoeven onze woorden niet in te trekken, gesproken bij het 
optreden van het kabinet-Colijn. Gebouwd op de sterke 
man 26 , enthousiast door de verheerlijking van de mens, 
moest wel de ene teleurstelling op de andere volgen. Zo’n op-
treden krenkt Gods eer. Het verloochent de ware aard van 
het Christendom dat in zijn zwakheden in plaats van in zijn 
krachten roemt. Het verwerft wel de toejuiching van de we-
reld, maar het bedroeft de oprechten van hart. Met blindheid 
geslagen holt men op de ingeslagen weg echter voort. Van 
beginselen is geen sprake meer. Deze zijn alleen nog goed 
om als paradepaard bij de verkiezingen dienst te doen. Wat 
is er van de zogenaamde eeuwige beginselen gebleken in de 
periode van Colijns bewind? Niets! Integendeel, deze begin-
selen liggen vertreden. Zo één zaak bewezen is, dan is het 
deze dat het holle Christendom van onze dagen niet bestand 
is tegen de vier hoornen die het stoten. Het is overstag ge-
gaan. Het is opgeslokt door de geest van deze eeuw. Be-
vreesd vooral voor de NSB grijpt het elke strohalm vast, re-
kent het, zoekt het zich te sterken met eigen krachten. Maar 

                                                           
25 namelijk in de vorm van het nationaalsocialisme en fascisme 
26 Colijn werd door de antirevolutionairen aan de kiezers gepresenteerd 
als ’s lands stuurman in moeilijke dagen. 
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het mist het ootmoedig, kinderlijk vertrouwen op de Heere, 
Die alleen behouden en verlossen kan. 
 
Een ondragelijk groepje dompers 
Ja, zozeer zijn degenen die van de aloude beginselen nog 
spreken, een doorn in het oog van de roemruchtige, verwe-
reldlijkte en ruim van begrip zijnde calvinisten dat geen po-
ging onbeproefd gelaten wordt om hun stem te smoren. 
Vooral de SGP is een ondragelijk groepje dompers. Meerma-
len heeft men beproefd de kieswet zo te wijzigen dat aan de 
staatkundig gereformeerden de weg tot het parlement werd 
afgesloten. De grondwetsherziening die thans aan de orde is, 
heeft één hoofdstrekking, namelijk om aan de kleine partijen 
- en daaronder behoort nog steeds de SGP - de nekslag toe te 
brengen. De verdraagzaamheid van de heren is ineens ver-
anderd in de allergrootste onverdraagzaamheid. Hoe het 
echter zij, al ware het dat de vier hoornen ons stoten en ver-
strooien zouden, de Heere heeft nog een overblijfsel in ons 
land dat zich nooit met de geest van de tijd zal kunnen ver-
enigen. Dat overblijfsel beware Hij. Om hunnentwil zullen er 
zijn: vier smeden die de hoornen verbreken. 
 
De beginselen zijn in de praktijk begraven 
Met een viertal hoofdpunten werd in 1933 Colijn in een an-
tirevolutionair manifest aan het kiezersvolk gepresenteerd. 
Deze vier hoofdpunten luidden: 
 

1. De gezagsondermijnende invloeden die een rustig en or-
delijk volksleven bedreigen, met beslistheid te weer-
staan. 

2. Onze ontredderde publieke financiën te herstellen, al-
lereerst langs de weg van bezuiniging op de uitgaven. 
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3. Ons economisch leven zoveel mogelijk uit zijn verval op 
te heffen. 

4. De bestrijding van de ramp van de werkloosheid met 
kracht ter hand te nemen. 

 
Wat is van al deze schone voorspiegelingen terechtgeko-
men? Wat? Mijne vrienden, het is droevig de uitkomst te con-
stateren. De beginselen zijn begraven. Zelfs een rooms blad, 
namelijk De Tijd schreef dat de grondslag voor een zoge-
noemd Christelijk beleid zo breed genomen wordt dat de 
zuurdesem van het Christendom daarin noodzakelijk verwa-
terd wordt tot een krachteloos mengsel van de meest uiteen-
lopende levensbeschouwingen. 
 
Gevolgen 
Zal dan ons volk, voor zover het nog enig besef heeft van 
Gods ordinantiën, nog langer meewerken aan een politiek 
van het futloos Christendom naar de mode van de tijd? En 
terwijl de beginselen in de antiquiteitskast werden opgebor-
gen, arbeidde het Ministerie-Colijn voort met als gevolg: 
 

- dat de schuldenlast van het land met ontzaglijk vele mil-
joenen is verzwaard; 

-  dat de lasten en belastingen schier niet te dragen zijn, 
vooral ook de omzetbelasting is fnuikend; 

- dat de werkloosheid onder jong en oud ontzaglijk groot 
bleef; 

- dat de rechten en vrijheden van het volk steeds meer door 
de zogenaamde crisiswetten in banden zijn geslagen;  

- dat de roomse ordening wordt doorgezet; 
- dat de devaluatie kwam die Colijn zei in geen geval te wil-

len; 
- dat het leven duurder geworden is; 
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- dat dure verzekeringswetten blijven gehandhaafd en 
loodzwaar op de bedrijven drukken. 

 
In één woord: er is na een vierjarige regering van het tegen-
woordige kabinet een verarmd, uitgeput, onder zware schul-
denlast gebogen volk overgeschoten. 
 
Ergerlijke crisismaatregelen 
De reglementering, waartoe de regering zich gezet heeft om 
daardoor de bedrijven op de been te houden, heeft haar niet 
doen terugdeinzen voor de allerschrikkelijkste maatregelen. 
Onze vee- en varkensstapel is voor een groot deel afgeslacht. 
Daarbij is soms op zeer ergerlijke wijze te werk gegaan. Het 
allerkostelijkste voedsel, onze kostelijke tarwe, onze heer-
lijke aardappelen zijn voor menselijk gebruik ondeugdelijk 
gemaakt. De beste groenten, tomaten, sla zijn met petroleum 
overgoten. Dat geschiedde nog in augustus 1936. Duizenden 
verarmde gezinnen hunkerden naar het voedsel dat werd 
vernield. Terwijl de boer zich nauwelijks betaald ziet voor 
zijn arbeid en de boter naar het buitenland voor enkele cen-
ten wordt verkocht, weet de burgerman en arbeider geen 
natuurboter te verkrijgen vanwege de hoge heffing die de re-
gering eist. De beperking van kalveren verbiedt een genoeg-
zaam aantal te houden, zodat veel kleine boeren zich in hun 
bestaan bedreigd zien. De hoge graanrechten zijn ondrage-
lijk voor de verarmde pluimveehouders. In één woord: de 
druk op de tuinders- en boerenstand, ja, op geheel het volk 
is loodzwaar. Al de crisismaatregelen tezamen hebben niet 
de verbetering kunnen aanbrengen die ook maar in de min-
ste mate deze maatregelen zou kunnen vergoelijken. 
Daarbij komt nog dat een heirleger ambtenaren in het leven 
geroepen is, waarvan de zogenaamde onbaatzuchtigen er 
het best aan toe schijnen. De bedongen prijzen moeten hun 
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schatten hebben aangebracht. Men leze daarvoor slechts het 
rapport-Beumer!27 Maar wie bekommert zich erom? Indien 
echter enig besef van recht heerste, voorwaar aan de crisis-
wetgeving kwam nog heden ten dage een einde. 
 
Van rechten en vrijheden beroofd en onder zware lasten 
Ons volk is van zijn rechten en vrijheden beroofd. Het is in 
banden en boeien geslagen. Handel, nijverheid en scheep-
vaart, land- en tuinbouw zitten in diepe ellende terneer. De 
middenstand verarmt, mede ten gevolge van de zeer zware 
omzetbelasting. Men moge schone artikelen schrijven over 
opleving enz., die artikelen hebben meer waarde om het hui-
dig kabinet een pluim op de hoed te zetten dan dat zij de 
arme middenstander iets aanbrengen. Vele winkeliers kla-
gen geen gulden per dag te verdienen. De werkloosheid blijft 
bij zulk een toestand ontzettend groot. In plaats dat de rege-
ring ook maar enigszins tegemoet komt en de bedrijven ver-
licht van de opgelegde lasten, handhaaft zij de ondragelijke 
druk. Verzekerings- en crisiswetten persen ons uit, zij ma-
ken het leven duur en bevorderen de werkloosheid voor 
jong en oud. De schippers zijn jarenlang in de uiterste nood 
gelaten. Velen die Gods dag niet wensen te ontheiligen, bij-
voorbeeld bij het bieten- en pulpvervoer, worden uitgeslo-
ten van vracht. De vissers op de Zuiderzee zijn door de af-
sluiting van die zee, door dr. Colijn en zijn vrienden steeds 
voorgestaan, tot armoede gedoemd. De bepalingen van de 
regering nopen de zeevisserij tot zondagsarbeid, die de ge-
trouwen hun brood ontneemt. De bedrijfsautohouders wor-

                                                           
27 De commissie Beumer had met name onderzoek gedaan naar de van 
corruptie verdachte Nederlandse Varkenscentrale, een overheidsorgani-
satie die de varkenshouderij moest ondersteunen. 
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den door de zware belasting op auto's en benzine zozeer ge-
drukt ten bate van de spoorwegen, die jaarlijks tientallen 
miljoenen guldens tekortkomen, dat zij niet ten onrechte 
steen en been klagen. 
 
Staatkundig gereformeerde wensen 
Wij zijn over het gevoerde, veelszins hooggeroemde bewind 
niet tevreden. Wij moeten ons beklagen in de eerste plaats 
over de verzaking van Gods rechten, en voorts over de zware 
druk die ons volk is opgelegd. Wij wensen: 
 

- terugkeer tot Gods Woord; 
- verlichting van lasten en belastingen; 
- opheffing van de omzetbelasting; 
- afschaffing van de verzekeringswetten, en zo niet, dan 

overname door openbare kassen van de last nu op de be-
drijven gelegd; 

- intrekking van de crisiswetten, opdat ieder bedrijf zijn 
vrijheid herkrijgt; 

- geen roomse ordening die nog meer ons volk in de kluis-
ters boeit. 

 
Wij moeten onze volksvrijheden terug hebben. 
 
De maatregel van Deterding 
De daad van de heer H.W.A. Deterding mag ons wel de ogen 
openen voor het verkeerde van het crisisbeleid.28 Deterding 

                                                           
28 7 De heer H.W.A. Deterding (1866-1939) stond lange tijd aan het roer 
van de oliemaatschappij Shell. In 1936 trouwde hij met een jonge Duitse 
vrouw en ging in nazi-Duitsland wonen. In Nederland had hij, in overleg 
met de regering, het ‘Plan Deterding’ opgesteld, waarbij hij tien miljoen 
gulden beschikbaar stelde voor het opkopen van agrarische producten 
in Nederland om deze vervolgens te exporteren naar Duitsland, waar op 
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heeft het gehele crisisbeleid-Colijn veroordeeld, ja, veroor-
deeld. In ons land heeft men heil gezocht in vernietiging van 
het kostelijkste voedsel. Dit hemeltergend kwaad trachtte 
men nog met vroom gezwets goed te praten. En zie, daar 
komt een van de rijken der aarde en koopt groenten en vele 
eieren op en deelt ze uit onder het Duitse volk, dat gebrek 
heeft. En zowaar die daad van de heer Deterding wordt in 
Holland, door antirevolutionair en revolutionair afgekeurd, 
koel en koud ontvangen. Verklare wie het kan! Zo men boven 
zijn eigen veroordeeld crisisbeleid het belang van het land 
zocht, men zou met blijdschap en dankerkentenis de miljoe-
nen van Deterding hebben aangenomen in plaats van met die 
koelheid, die dreigde oorzaak te worden van het ontgaan van 
de voordelen voor Nederland. 
 
Vrijheid terug 
Mijn vrienden, met grote vrijmoedigheid mag ik u oproepen 
om alle wettige middelen te gebruiken tegen maatregelen 
die geheel ons maatschappelijk leven benauwen, die ons 
elke vrije beweging belemmeren. Wij wensen onze vrijheid 
terug en van de curatele verlost te worden waaronder wij 
gebracht zijn. En bij die verlossing van de ondragelijke over-
heersing wensen wij: 
 

a. werkverruiming te bevorderen; 
b. steun aan alle behoeftigen en ouden langs de van God 

verordineerde weg; 

                                                           
dat moment een grote deviezenschaarste heerste. Miljoenen eieren, hon-
derden tonnen kaas en tienduizenden koeien en varkens werden op een 
overtollige Nederlandse agrarische markt opgekocht, wat hier voor een 
kleine verbetering zorgde van de zeer slechte prijzen die toen voor deze 
producten golden. Het Nederlandse Ministerie van Landbouw en de boe-
renorganisaties waren dan ook vol lof over deze ingreep van Deterding. 
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c. bescherming voor en hulp aan land- en tuinbouw en alle 
takken van ons volksbestaan, maar met eerbiediging van 
de rechten en vrijheden van het volk; 

d. onder de zegen des Heeren vrije ontwikkeling van het 
bedrijf. 

 
Bovenal worde de strijd uit de diepe overtuiging gekampt 
dat het overheid en volk betaamt naar Gods geboden te wan-
delen en te handelen. 
 
Artikel 36 NGB 
Ook van de overheid eist de Heere in haar ambt de onder-
houding van Zijn geboden, ‘opdat God van een iegelijk ge-
eerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt’ (ar-
tikel 36 NGB). De aanhaling van deze woorden brengt mij er-
toe uw aandacht enkele ogenblikken te vragen voor het arti-
kel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat spreekt van de 
roeping van de overheid zowel als die van de onderdanen. Ik 
bedoel, zoals eenieder van u wel verstaat, artikel 36 van de 
Confessie. 
U herinnert u dat enige jaren geleden een commissie werd 
benoemd om inzake de betekenis van dit artikel nader te 
rapporteren. Dit is geschied op de jaarvergadering van de 
partij te Rotterdam, gehouden in 1927.29 Aan de opdracht is 
dus gevolg gegeven!  
Daarmede echter is het laatste woord over de taak van de 
overheid niet gezegd, ook niet onder ons. Op heden worden 
wij van twee zijden gedrongen iets te zeggen van de strijd in 
verband met dit artikel gestreden. 

                                                           
29 Zie de SGP-partijrede van 1927, getiteld: Van zware strijd (herdruk 
2016). Zie voor meer informatie over het beginsel verwoord in artikel 36 
NGB ook de brochure De godsdienstvrijheid veroordeeld (herdruk 2012). 
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Een valse beschuldiging 
Ten eerste hebben wij enkele opmerkingen te maken aan het 
adres van hen die het in de aloude Confessie beledene voor 
rooms uitmaken en die het volk doen weten dat de staatkun-
dig gereformeerden een dictatuur willen. 30  Nota bene de 
handhaving van de in het vuur beproefde, met bloed beze-
gelde Belijdenis zou een dictatuur vereisen. Calvijn (1509-
1564) zou de man van de dictatuur zijn. Dat durven de zich 
noemende calvinisten van deze dagen te zeggen. Zij bewijzen 
wel dat zij neocalvinist zijn. 
Wat wij willen? Wij wensen ons Nederlandse volk wakker te 
schudden opdat het van de trouweloze verzaking van de hei-
lige overheidsplicht terugkeert. Een leger moet gevormd 
voor men ten strijde trekken kan. Welnu, ons protestantse 
volk moet weer als een enig man rondom de oude Belijdenis 
vergaderd worden, opdat het voor de rechten en inzettingen 
des Heeren, voor de onderhouding van Zijn geboden, op-
trekke. Aan die samenroeping van ons volk arbeiden wij. Be-
langstelling is gewekt. Hier en daar kwam ontwaking. Maar 
er zijn nog duizenden achtergebleven.  
Wij voeren geen kerkelijke politiek. In eenheid wensen wij 
op te trekken met allen die de hervormde Belijdenis van 
onze vaderen erkennen als gegrond te zijn op Gods Woord. 
Van hervormden tot oudgereformeerden zijn hier één. 
 
Geen samengaan met prof. H. Visscher en zijn CNA 
Uit deze overtuiging levend deed het ons innerlijk leed dat 
wij niet geraken konden tot het formeren van één partij met 
hen die in de jongste tijden de Antirevolutionaire Partij heb-
ben verlaten. Ik kom hiermede tot enkele mededelingen van 

                                                           
30 Ds. Kersten bedoelt hier de antirevolutionairen. 
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de besprekingen met prof. H. Visscher.31 Overtuigd dat gij er 
recht op hebt om in dit stadium volledig te worden ingelicht, 
opdat gij uw houding in de middagvergadering zult kunnen 
bepalen, mag ik in deze vergadering daarvan niet zwijgen. 
Ook acht ik het niet meer noodzakelijk de geheimhouding te 
bewaren, waarop onzerzijds, zolang de onderhandelingen 
duurden, werd prijs gesteld. Publicaties van de zijde van de 
Christelijke Nationale Actie, waarin wij zelfs als prinzipien-
reiter werden uitgekreten en die oorzaak waren dat er aller-
lei onware geruchten in omloop kwamen, dwingen ons uit 
wettige zelfverdediging u eerlijk mededeling van het verloop 
van de onderhandelingen te geven. Ik zal mij daarbij tot de 
hoofdzaken bepalen. 
 
Vrijheid van godsdienst was het breekpunt 
Tot op heden hebben wij het stilzwijgen bewaard. De hoop, 
dat er nog verandering ten goede komen zou, heeft ons met 
de voorzichtigheid van het stilzwijgen bezet. De zaak van de 
vereniging ging ons te zeer ter harte dan dat wij deze door 
ontijdige publicaties in gevaar wensten te brengen. Thans is 
de hoop vervlogen dat de CNA met de SGP voor de aan-
staande verkiezingen tot één partij zich zal verenigen. Ik heb 
met grote ernst op die vereniging steeds aangedrongen, wat 

                                                           
31 Prof. dr. H. Visscher (1864-1947) was een Nederlands hervormd pre-
dikant, medeoprichter van de Gereformeerde Bond, van 1903 tot 1931 
hoogleraar godsdienstgeschiedenis, ethiek en godsdienstwijsbegeerte 
aan de Universiteit van Utrecht en daarna bijzonder hoogleraar Gerefor-
meerde Godgeleerdheid te Utrecht en te Leiden. Daarnaast was hij vanaf 
1905 tot 1916 lid van het Centraal Comité van de ARP en vanaf 1922 tot 
eind 1935 lid van de Tweede Kamer namens de ARP. In november 1935 
braken veel verontruste hervormd-gereformeerden binnen de ARP met 
die partij. Ook prof. Visscher. Dit leidde tot de oprichting van de Christe-
lijk Nationale Actie (CNA), waar prof. Visscher voorzitter van werd. 
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mijn vrienden getuigen kunnen. Zij is echter daarop afgestuit 
dat prof. Visscher in artikel 36 van de Geloofsbelijdenis 
wilde lezen vrijheid van godsdienst. Reeds in de eerste sa-
menkomst door deputaten van de CNA en het dagelijks be-
stuur van de SGP, op 20 februari 1936 te Rotterdam gehou-
den, is dit geschilpunt aan de orde gesteld. Feitelijk is dit zo 
gebleven tot heden toe. Telkens weer bleek dat prof. Vis-
scher in principe vrijheid van godsdienst voorstaat. Ook in de 
samenkomst die genoemde hoogleraar met uw partijvoor-
zitter op 13 november 1936 alleen had, liepen de besprekin-
gen op dit punt vast. Met Voetius willen wij belijden vrijheid 
van consciëntie, maar niet vrijheid van beweging. Wij hadden 
temeer vrijmoedigheid dit te handhaven omdat wij over-
tuigd waren van uw instemming. Ja, wij mochten niet anders, 
daar wij ons gebonden gevoelden aan de uitspraak van uw 
vergadering van 1927. 
 
Verklaring 
Toen echter in de samenspreking tussen prof. Visscher en 
mij - op 13 november 1936 - de zaak vastliep, stelde prof. 
Visscher voor, daar toch naar het oordeel van de hoogleraar 
het geschil praktisch niet aan de orde kwam, een overeen-
komst op te stellen die wij elk bij zijn committenten32 verde-
digen zouden. Die overeenkomst hebben wij beiden gete-
kend. Ik heb dat gedaan in de hoop dat daarmee het geschil 
zich niet zou openbaren. Met mijn vrienden heb ik steeds ge-
zocht het daarheen te leiden dat godsdienstvrijheid niet zou 
worden voorgestaan, opdat wij de twistappel33 uit ons mid-
den zouden mogen weren. 

                                                           
32 Volmachtgevers of commissiegevers voor wier rekening en op wier in-
structie de commissionair handelt. 
33 aanleiding tot tweedracht; geschilpunt 
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De verklaring door prof. Visscher en mij getekend, luidde als 
volgt: 
 

Ondergetekenden verklaren te zijn overeengekomen aan 
hun committenten het volgende voorstel te doen: 
 
1. dat zij, indien tot vereniging van SGP en Chr. Nat. Actie 

wordt besloten, zich verbinden te zullen bevorderen dat, 
aangezien de tijd heeft ontbroken dit terstond te doen, 
na de verkiezing voor de Tweede Kamer van de Staten-
Generaal wordt overgegaan tot de formatie van één Pro-
gram van Beginselen dat gegrond zal zijn op de basis 
van het onveranderde artikel 36 van de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis, met dien verstande dat daarbij zal wor-
den in acht genomen de vrijheid van het geweten zowel 
als de bescherming van de ware gereformeerde gods-
dienst; 

2. dat de namen van de beide zich verenigende groepen 
zullen worden samengevat door de verenigde partij te 
noemen Staatkundig Gereformeerde of Christelijke Nati-
onale Partij; 

3. dat in het bestuur van deze SGP of Chr. Nat. Partij zullen 
optreden naast het tegenwoordige bestuur van de SGP 
enige personen uit de Chr. Nat. Actie, die volkomen in-
stemming betuigen met de beginselen waaruit de vereni-
ging van deze staatkundige groepen is geboren. 

 
Aldus gedaan te Rotterdam op 13 november 1936. 

 
(w.g.) H. Visscher  

(w.g.) G.H. Kersten 
 
Nog diezelfde middag heb ik voldaan aan de afspraak. Aan 
ds. Zandt en ir. Van Dis heb ik de overeenkomst voorgelegd.  
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Vrees 
De vrees dat prof. Visscher vrijheid van godsdienst toch zou 
propageren, waardoor de vrede onder ons zou worden ver-
stoord, waardoor korte tijd na het samenkomen de partij be-
dreigd zou worden met grote beroering en zelfs met scheu-
ring, ik herzeg, die vrees deed ons besluiten alles in het werk 
te stellen om in elk geval te voorkomen dat vrijheid van 
godsdienst onder ons zou worden gepropageerd. 
Ook de uitlatingen van prof. Visscher aangaande de coalitie-
Kuyper in het Gereformeerd Weekblad van 17 oktober 1936 
maanden ons tot voorzichtigheid. Hoezeer wij de eenheid 
begeren, zij moet een redelijke basis hebben. Ik zond mits-
dien in overleg met ds. Zandt en ir. Van Dis het volgende te-
legram aan prof. Visscher: 

“Verklaring eist enige wijziging. Zoals ze nu luidt, niet be-
handelen noch publiceren. Wil mij morgenochtend 8.30 uur 
opbellen. Kersten” 

 
Aangepaste verklaring 
’s Avonds vergaderde het dagelijks bestuur van de SGP. De 
volgende verklaring werd opgesteld en verzonden: 
 

“Ondergetekenden verklaren te zijn overeengekomen aan 
hun committenten het volgende voorstel te doen: 
 
1.  dat zij, indien tot vereniging van de Staatkundig Gere-

formeerde Partij en de Christelijke Nationale Actie 
wordt besloten, zich verbinden te zullen bevorderen dat, 
aangezien de tijd heeft ontbroken dit terstond te doen, 
na de verkiezing voor de Tweede Kamer van de Staten-
Generaal wordt overgegaan tot de formatie van één Pro-
gram van Beginselen, dat gegrond zal zijn op de basis 



P a r t i j r e d e  1 9 3 7   P a g i n a  | 28 

 
 

van het onveranderde artikel 36 van de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis; 

2. dat de namen van de beide zich verenigende groepen 
zullen worden samengevat door de verenigde partij te 
noemen Staatkundig Gereformeerde Partij of Christe-
lijke Nationale Actie. 

3. dat het bestuur van deze Staatkundig Gereformeerde 
Partij of Christelijke Nationale Actie zal gevormd wor-
den door het tegenwoordige bestuur van de SGP en een 
drietal personen uit de Chr. Nat. Actie, die volkomen in-
stemming betuigen met de beginselen waaruit de vereni-
ging van deze staatkundige groepen is geboren. 

 
Aldus gedaan te Rotterdam op 13 november 1936. 
 

(w.g.) G.H. Kersten 
 
Deze verklaring is, zoals elk toestemmen zal, ruimer gesteld 
dan de ’s morgens opgemaakte verklaring. In die verklaring 
kan dan ook geen bezwaar voor prof. Visscher gelegen heb-
ben.  
 
Begeleidend schrijven 
Wij voegden bij die overeenkomst het volgende schrijven: 
 

Hooggeachte professor, 
 
Zoals reeds uit mijn telegram bleek, acht ik wijziging van 
de door ons vanmorgen opgestelde verklaring gewenst. 
 
1. Bij de deze middag gehouden bespreking van die verkla-

ring met ds. Zandt en ir. Van Dis kwam, gelijk ik u reeds 
zei te verwachten, allereerst ter sprake de vrijheid van 
godsdienst, die wij in principe in strijd achten met artikel 
36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In geen geval 
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zullen wij dan ook kunnen besluiten tot vereniging, in-
dien niet wederzijds wordt verklaard dat de verenigde 
partij geen vrijheid van godsdienst voorstaat. Hiermee 
in verband stel ik u voor artikel 1 van de verklaring te 
wijzigen, als in de door mij nu opgestelde verklaring is 
aangegeven. 

2.  Wat de naam betreft, stellen wij er nadrukkelijk prijs op 
dat behouden wordt de volle naam SGP. Wenst men 
uwerzijds daarachter de naam Chr. Nat. Actie, dan zou-
den wij in overweging geven het algemeen klinkende 
Christelijke te vervangen door een meer bepaalde bena-
ming. Zou Nationaal Gereformeerde Partij bijvoorbeeld 
kunnen dienen? 

3. Wij stellen voor het aantal personen aan het bestuur toe 
te voegen te bepalen op een drietal. 

 
Ik mag u hierbij doen toekomen een door mij getekende ver-
klaring in duplo die de goedkeuring van de commissie van 
de SGP draagt. Eén van de exemplaren mag ik van u wel, zo 
u er mee akkoord gaat, getekend terugontvangen. Ik ver-
zoek u de deze morgen opgestelde verklaring als niet ge-
daan te beschouwen en te vernietigen. In geen geval daar-
aan publiciteit te geven, tegen welke publiciteit ik aan het 
station reeds bezwaar maakte. Ook de nu opgestelde ver-
klaring is als vertrouwelijk te beschouwen, in die zin dat zij 
alleen dient voor onderwerp van bespreking. 
In de hoop dat deze principiële regeling de goedkeuring zal 
verwerven en de daaruit voortvloeiende praktische zaken 
als de veroordeling van de samenwerking met rome en die 
van de wettelijke verzekering en andere zaken geen moei-
lijkheden geven zullen, heb ik de eer te zijn  

uw dienstwillige, 
(w.g.) G.H. Kersten 
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Mijn vrienden, ik wijs u er nogmaals op dat ik gehandeld heb 
volgens afspraak. Dat wij ook niet een ogenblik de zin van 
artikel 36 van de Belijdenis hebben prijsgegeven, zo wij die 
van het begin af aan verdedigd hebben. Alle andere voorstel-
ling is onwaarachtig. Geheel het hoofdbestuur heeft van be-
gin af aan en telkens bij vernieuwing zich met ons homogeen 
verklaard. 
 
Aangepaste verklaring afgewezen 
De verbintenis in ons bijgevoegd schrijven gesteld, meende 
prof. Visscher niet te mogen aangaan en hij sneed verder on-
derhandelen af. Hoewel al de aangewende pogingen op niets 
waren uitgelopen, hebben wij toch nog eenmaal met prof. 
Visscher en anderen vergaderd, maar al ons pogen bleef zon-
der resultaat. Dit bedroeft ons. Het is ons leed om de verde-
ling van het gereformeerde volk, dat in politicis bijeen be-
hoort. Het is ons leed om de te verwachten smaad van dege-
nen die de oude Belijdenis verzaken. En toch, wij konden en 
mochten niet anders. Ik geef gaarne in de middagvergade-
ring deze zaak in bespreking. Ook al zouden door het ge-
scheiden blijven van prof. Visscher c.s. sommige kiezers - 
wat wij niet hopen - hun stem niet meer op de SGP-lijst uit-
brengen, dan nog, ook al moesten wij een zetel, ja, al moesten 
wij alles verliezen, ook dan nog wensen wij te blijven bij de 
onverminkte Belijdenis van onze vaderen, die geenszins vrij-
heid van godsdienst toelaat. Wij mogen, wij kunnen niet an-
ders. 
  
Geen fusie, maar wel op één lijst? 
Op de vertrouwensvergadering, gehouden op 26 januari 
1937 te Rotterdam, waar ik het uitkomen op één lijst ter 
sprake bracht, werd besloten de plaatsen 4, 5 en 6 open te 
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houden voor het geval de CNA het uitkomen op één lijst zoe-
ken zou. Verder wilde die vergadering niet gaan, achtend dit 
voorstel uiterst billijk. 
Onderwijl was een ander voorstel tot ons gekomen. Een plan 
van samenwerking, bedoelend bij de aanstaande verkiezin-
gen met één lijst uit te komen met behoud van ieders opinie. 
Eerst bood de heer D. Schouten34 van Harderwijk zulk een 
persoonlijk voorstel aan. Daarna (februari 1937) gaf prof. 
Visscher zelf een voorstel. Ook dit voorstel was geheel per-
soonlijk. Het luidde als volgt: 
 

Ondergetekende verklaart zich bereid in de vergadering 
van de commissie - door de CNA benoemd als voorlopig be-
stuur - en ook in de algemene vergadering van de CNA te 
zullen voorstellen en te verdedigen een federatief optreden 
bij de aanstaande verkiezingen met de SGP, onder voor-
waarde dat de kandidatenlijst zo zal worden ingericht dat 
na ds. Kersten als no. 1 zal worden geplaatst: Dr. H. Visscher 
als no. 2, ds. Zandt als no. 3, een kandidaat van de CNA als 
no. 4, de heer Van Dis als no. 5 enz.. Telkens afwisselend een 
kandidaat van de SGP en een van de CNA. 
Hij doet dit voorstel om te voorkomen dat het gerefor-
meerde volk in Nederland nog meer zal worden verdeeld en 
als een eerste stap om te komen tot de formatie van een on-
gedeelde politieke partij die leeft uit de beginselen, neerge-
legd in onze Belijdenisgeschriften. 
 
Aldus gedaan Huize ‘Visschershaven’,  
Huis ter Heide, 2 februari 1937. 

(w.g.) H. Visscher 
 

                                                           
34 Drs. D. Schouten (1903-1978) was van 1936 tot 1940 secretaris van 
de CNA. 
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Het voorstel van prof. Visscher is door mij met de onzen be-
sproken. Op zulk een persoonlijk voorstel konden wij echter 
niet ingaan. En tot op heden heeft ons namens het bestuur 
van de CNA nooit enig voorstel bereikt om met één lijst uit te 
komen. Integendeel, er is een geest openbaar geworden die 
van alle samengaan met de SGP ten enenmale afkerig is. Die 
geest spreekt wel zeer duidelijk uit de publicaties in het Ge-
reformeerd Weekblad van 13 februari 1937. 
 
Een nieuw voorstel 
Ten slotte is onzerzijds met eenparigheid geoordeeld dat het 
besluit van de vertrouwensvergadering, hierboven bedoeld, 
alleszins billijk is. Dat de groepering [van de kandidaten] zo 
bedoeld is dat de CNA op de lijst als een afzonderlijke groep 
verschijnt met prof. Visscher als lijstaanvoerder. En dat de 
stemmen op de kandidaten van de CNA vergaderd, ook voor 
hen zouden gelden, terwijl bij verkiezing van vier kandida-
ten of meer de vierde, vijfde en zesde gekozene zou zijn van 
de CNA. 
Eindelijk werd bepaald dat bij het openvallen van zetels in 
de Tweede Kamer de vervulling zou geschieden vanwege de 
partij van wie zij open kwamen. 
Dit voorstel bood de mogelijkheid voor de kandidaten van 
de CNA om met voorkeursstemmen gekozen te worden, te-
meer omdat de CNA geheel vrij bleef in het aanbevelen van 
haar eigen kandidaten.  
Bovendien, indien door het uitkomen op één lijst een stem-
mencijfer van enige betekenis door de CNA zou worden aan-
gebracht, ook al zouden de stemmen op de kandidaten van 
de SGP vallen, dan zou deze winst aan de kandidaten van de 
CNA ten goede komen.  
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Indien nu bij de CNA enige goede wil was geweest om de 
openlijke strijd te mijden, zou men dan niet met beide han-
den dit voorstel hebben aangenomen? Het luidde als volgt: 
 

Voorstel van de vertrouwensvergadering van de SGP, ge-
houden te Rotterdam op 26 januari 1937 inzake het uitko-
men op één lijst met de kandidaten van de CNA: 
 
1. Aan de kandidaten van de CNA wordt onder de nummers 

4, 5 en 6 plaats gegeven op de lijst van de SGP, terwijl de 
verdere indeling van de lijst bij nadere onderhandeling 
zal geregeld worden. 

2. Deze invoeging op de lijst van de SGP wordt beschouwd 
als een samenvoeging van de lijsten van de SGP en CNA, 
zodat de laatstgenoemde groep er afzonderlijk op ver-
schijnt onder aanvoering van professor Visscher. 

3. De SGP neemt op zich, indien dit akkoord wordt aange-
gaan, alle onkosten aan de indiening van de lijsten ver-
bonden, de waarborgsom inbegrepen, te betalen. De SGP 
zal voor de indiening van de lijsten zorg dragen. 

4. Indien door het optreden van de CNA zoveel stemmen op 
haar kandidaten verenigd worden dat deze afzonderlijk 
of gezamenlijk de wettelijke kiesdeler behalen, dan zal 
zovele malen als de volle kiesdeler verkregen wordt, een 
zetel aan de kandidaten van de CNA worden afgestaan, 
ook al zou de kandidaat van de SGP ervoor moeten wij-
ken, terwijl bij het verkrijgen van een aantal stemmen op 
geheel de lijst van de SGP, voldoende voor een viertal of 
meer zetels, de wettelijke regeling wordt aanvaard. 

5. Het blijft elke partij volkomen vrij haar eigen kandida-
ten aan te bevelen. 

6. Bij het openvallen van zetels in de Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal verbinden partijen zich de aanvulling 
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van die zetels te doen plaats hebben door de partij waar-
toe de zittende Kamerleden behoorden. 

 
(w.g.) G.H. Kersten 

 
Dit voorstel is schriftelijk ter kennis van prof. Visscher ge-
bracht met verzoek om voor 12 februari 1937 antwoord te 
mogen ontvangen. Prof. Visscher vermocht echter niet voor 
13 februari 2017 met het bestuur van de CNA te vergaderen. 
Ook deze poging tot voorkomen van de openlijke strijd 
faalde echter. 
 
Een afzonderlijke partij 
Het optreden van prof. Visscher heeft geleid tot het stichten 
van een afzonderlijke partij in het uitkomen met een eigen 
lijst. Dat is van stonde aan door velen in de CNA gedreven. 
En eer nog ons voorstel door het bestuur van de CNA in be-
handeling genomen werd, was reeds uit hetgeen in het Gere-
formeerd Weekblad werd medegedeeld, bekend dat men 
zelfstandig optrekken zou. In de vergadering van jongstle-
den zaterdag is door het bestuur van de CNA dan ook ons 
voorstel afgewezen! Die afwijzing stond van tevoren vast, 
omdat men afzonderlijk optrekken wilde, alsof het protes-
tantse volk nog niet verdeeld genoeg was. Ziedaar het droe-
vig verloop van de zaken. 
Van stonde aan was het ons wel klaar als de dag dat er grote 
verschillen in de partij van prof. Visscher bestonden. Een van 
de groepen was geheel met ons eens en oordeelde, gelijk wij, 
vrijheid van godsdienst in strijd met artikel 36 van de Belij-
denis. Het hing - naar de mens gesproken - van prof. Visscher 
af of met hen die met ons de precieze opvatting van de Belij-
denis voorstonden, in één partij zou worden opgetrokken. 
De uitkomst is helaas geweest dat de rekkelijken onder de 
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CNA hebben gezegevierd. En zozeer is prof. Visscher ermee 
ingenomen dat in het Gereformeerd Weekblad van 13 febru-
ari 1937 niet alleen de mededeling verschijnt dat onder 
voorlichting van prof. Visscher de te Utrecht vergaderde pre-
dikanten besloten de CNA te steunen, mits deze met een eigen 
lijst zou uitkomen en prof. Visscher als lijstaanvoerder zou op-
treden, maar dat in genoemd nummer van het Gereformeerd 
Weekblad die met verheuging wordt vermeld. Immers de 
mededelingen eindigen met de woorden: 

“Ongetwijfeld zullen talloos velen in ons land verblijd zijn 
met het besluit van deze vergadering". 

 
De vlag dus in top. Onderhandelingen zijn gevoerd met de 
antirevolutionairen, Christelijk-historischen en staatkundig 
gereformeerden. Deze liepen niet alleen spaak met de eerst-
genoemden, maar werden ook afgebroken met de staatkun-
dig gereformeerden. En dat nu is volgens het Gereformeerd 
Weekblad velen tot blijdschap.  
Wij bekennen het u, het is ons vanwege de versnippering van 
het gereformeerde volksdeel tot droefheid. 
 
Tegenover elkaar 
Ik heb tot het laatste ogenblik gewacht u deze gang van za-
ken bloot te leggen, maar ik moest aan u verantwoording ge-
ven. Ik heb dat node gedaan en verschillende zaken niet ge-
noemd die wellicht nader nog hadden kunnen bewijzen met 
welk een ernst wij de eenheid hebben gezocht. Die zoeken 
wij nog, maar alleen met behoud van de grondslagen van de 
Reformatie, in het onverminkte artikel 36 van de Geloofsbe-
lijdenis neergelegd. 
De strijd die geboren zal worden uit het afwijken van al ons 
pogen, zal ons verdrieten, allermeest voor zover tegenover 
elkaar zullen staan zij die bijeen behoren. Ik doe een beroep 
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op u allen schouder aan schouder te staan en alle krachten 
in te spannen tot bewaring van het beginsel door ons naar 
Gods Woord beleden. 
 
Eenieder zette zich in 
Inspanning van kracht zal bij de aanstaande verkiezingen 
nodig zijn, opdat wij geen van de zetels in de Staten-Generaal 
verliezen zullen. Verlies zou te betreuren zijn, daar reeds de 
arbeid zeer zwaar is. Hoezeer was enige uitbreiding ge-
wenst. Het beleid is van de Heere, maar het betaamt ons niet 
stil te blijven zitten. Ieder geve zijn kracht ter ontplooiing, 
bekendmaking en verdediging van het beginsel waaruit de 
partij leeft. Tegenover lastertaal, die van verschillende zij-
den zal worden uitgegoten, verwere zich eenieder. 
Zoveel mogelijk is, verspreide men het propagandamateriaal 
dat sommigen nog de ogen openen kan. Geen stem kan wor-
den gemist. Die bij ons behoren, dienen wij te bewaren. 
Meerderen moeten worden toegevoegd, opdat wij geen zetel 
verliezen zullen. Het beginsel dat wij voorstaan, is alle in-
spanning ten volle waard. De oude, beproefde Belijdenis 
binde ons samen. 
 
Onder één banier 
Wij hebben het grote voorrecht dat onder ons geen kerke-
lijke strijd ooit gevoerd is. Wij zijn geen kerkelijke partij. De 
Belijdenis bond ons samen. Zo moge het blijven, ook al zou 
men een kerkelijke strijd willen doen ontbranden. Moge het 
verstrooide, voor een deel nog in andere partijen gevangen 
gehouden volk, onder één banier optrekken. Welk een 
kracht zou het onder de zegen van de Heere kunnen ontwik-
kelen tegen de vier hoornen die Juda en Israël verstrooid 
hebben en die nog woeden tegen de Heere en Zijn Gezalfde. 
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Ten besluite 
Zo de Heere handelen wilde naar de zonden van overheid en 
onderdaan, Hij zou ons volk rechtvaardig kunnen overgeven 
aan de machten van de duisternis. Hij moge Zijn verbond ge-
denken en vier smeden verwekken die de hoornen verbre-
ken. Hij verwaardige ons verzoening te zoeken in het bloed 
des Lams. Hij doe ons in Zijn wegen wandelen en make ons 
getrouw tot de dood. Wij bevelen ons tezamen Gode en de 
rijkdom van Zijn genade aan. Geen grote eenheid die het fun-
dament van Zijn Woord mist, kan ons redden, maar wel zal 
onverwinnelijke kracht liggen in de eenheid die gegrond is 
op Gods Getuigenis. Die eenheid zij en blijve onder ons en de 
uitkomst zal niet falen. 
Ik gedenk ons geliefd vorstenhuis, waaraan de Heere grote 
weldaden bewezen heeft. Hij doe het huis van Oranje tot in 
verre geslachten staan aan het hoofd en ten zegen van onze 
natie. Hij vervulle het met Zijn vreze, opdat het ons volk 
moge voorgaan en leiden in de rechte paden des Heeren. 
Van die vreze des Heeren zingen wij nu (Ps. 19 vers 5): 

Des HEEREN vrees is rein; 
Zij opent een fontein 

Van heil, dat nooit vergaat. 
Zijn dierb’re leer verspreidt 
Een straal van billijkheid, 

Daar z' all’ onwaarheid haat. 
Z' is ’t mensdom meerder waard, 

Dan ’t fijnste goud op aard’; 
Niets kan haar glans verdoven; 

Zij streeft in heilzaam zoet, 
Tot streling van ‘t gemoed, 

Den honig ver te boven. 
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Bespreking van de gevolgde gedragslijn  
van het SGP-hoofdbestuur inzake  

prof. Visscher en zijn CNA 
 
Op de Algemene Vergadering van de SGP, gehouden op don-
derdag 17 februari 1937, werd ’s middags de CNA-kwestie in 
bespreking gegeven. In ‘De Banier’ van 18 februari 1937 is van 
deze bespreking het volgende verslag terug te vinden: 
 
“Hierna gaf de voorzitter (ds. G.H. Kersten) de zaak betref-
fende de besprekingen met prof. Visscher en de zijnen, welke 
door hem breedvoerig in zijn rede waren uiteengezet, aan de 
vergadering in bespreking. Eenieder werd in de gelegenheid 
gesteld zijn mening uit te spreken, waarvan door verschei-
dene afgevaardigden gebruik werd gemaakt. Daarbij bleek 
dat sommigen het voorstel van de vertrouwensvergadering 
met betrekking tot het uitkomen op één lijst met de CNA van 
te verre strekking vonden, terwijl anderen zich met dat 
voorstel geheel konden verenigen. 
Het opmerkelijke was dat vooral van hervormde zijde geoor-
deeld werd dat alle voorzichtigheid ten aanzien van samen-
werking met de CNA moest worden betracht. En dat juist van 
hervormde zijde geoordeeld werd dat het voorstel van de 
vertrouwensvergadering te ver was gegaan. Zo was het on-
der andere de heer C.E. van Koetsveld35, oud-burgemeester 
van Workum, die te dezen op duidelijke wijze van zijn stand-
punt deed blijken. 

                                                           
35 De heer C.E. van Koetsveld (1869-1945), een zoon van de hervormde 
predikant C.E. van Koetsveld, was een Nederlandse politicus en bestuur-
der, die aanvankelijk lid van de ARP was, maar later lid van de CHU en 
nog weer later - in de jaren dertig - lid van de SGP. 
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Ds. D.J. van der Graaf36 gaf te kennen dat hij de zaak van nabij 
heeft gevolgd. Naar zijn mening is het hoofdbestuur zo ver 
gegaan als het kon. Hij deelde mee prof. Visscher te hebben 
gesproken en dezen te hebben medegedeeld dat ds. Kersten 
steeds op eenheid heeft aangedrongen. Met alle beslistheid 
sprak ds. Van der Graaf uit ervaring tegen dat ds. Kersten de 
politiek had gebruikt om zijn eigen kerk naar voren te schui-
ven. Als de besprekingen met prof. Visscher en de zijnen tot 
geen resultaat hebben geleid, aldus ds. Van der Graaf, treft 
ds. Kersten daarvan geen schuld. 
De vergadering gaf hierop tekenen van volkomen instem-
ming. 
Ds. Kersten verklaarde nogmaals dat het hem leed deed dat 
de besprekingen verlopen waren zoals het geval geweest is. 
Ds. Kersten legde er nog eens de nadruk op dat van de zijde 
van de CNA nooit een officieel voorstel was gedaan. Slechts 
hebben twee persoonlijke voorstellen het HB bereikt, 
waarop het HB natuurlijk niet kon ingaan. Daarentegen heeft 
het dagelijks bestuur van de SGP aan de voorzitter van de 
CNA het voorstel aangeboden waartoe door de vertrou-
wensvergadering van de SGP besloten was. Dit voorstel is 
echter door de commissie van de CNA afgewezen. De verant-
woordelijkheid hiervoor blijft voor hen die dit gedaan heb-
ben. 
Op de vraag van de voorzitter of de vergadering de gevolgde 
gedragslijn van het hoofdbestuur goedkeurt, blijkt dat alle 

                                                           
36 Ds. D.J. van der Graaf (1889-1960) was toen Nederlands hervormd 
predikant te Schoonhoven en lid van het SGP-hoofdbestuur (sinds 1923). 
Prof. Visscher was tijdens Van der Graafs theologiestudie aan de Univer-
siteit van Utrecht zijn leermeester geweest (vanaf 1910). Ds. Van der 
Graaf was bevriend met ds. Kersten. 
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afgevaardigden van de kiesverenigingen zich zonder 
uitzondering achter het hoofdbestuur stellen. 
 
Hoewel de voorzitter blijft betreuren dat weer een nieuwe 
partij gevormd is, die verdere verdeling van het gerefor-
meerde volk zal brengen, wijst hij er nogmaals op dat om des 
beginsels wil niet anders kon gehandeld worden als ge-
schied is. Dat de vergadering met eenparigheid de afloop van 
de zaken met hem betreurt en evenwel de grondslagen van 
de aloude Belijdenis niet prijs kan geven, kan ons sterken in 
de komende strijd.  
 
Alsdan verzoekt de voorzitter aan ds. Zandt zijn rede uit te 
spreken. Deze geeft hieraan gevolg”.  
 
Bron: ‘De Algemeene Vergadering van de S.G.P.’, in: De Banier, 18 febru-

ari 1937 (herspeld) 
 
________________________________ 
 

 
Rede van ds. P. Zandt 

 
 
’s Middags na de behandeling van ‘Vragen en voorstellen’ heeft 
ds P. Zandt op de Algemene Vergadering van de SGP van 17 
februari 1937 de volgende rede gehouden:  
 
Het uur is geslagen waarop eenieder van ons zich opmaakt 
om naar zijn haardstede terug te keren. Ik gevoel dat dit mo-
ment al bij uitstek ongeschikt is om u met een lange redevoe-
ring op te houden. Nochtans, wij zijn als partij slechts één 
keer per jaar tezamen vergaderd en die gelegenheid wil ik 
dan aangrijpen om u bij het scheiden kort toe te spreken.  
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Verknochtheid aan het oude beginsel 
Wie ons hier in zulk een overweldigende getale in deze 
enorme zaal (Tivoli) bijeen vergaderd ziet, kan allicht in de 
waan gebracht worden dat wij een van de grootste partijen 
van het land uitmaken. Veel grotere partijen hebben toch 
veelal veel en veel minder drukbezochte jaarvergaderingen. 
Daar is dus iets bijzonders, iets aparts dat u in zulk een grote 
menigte heeft samengebracht. Het is niet de begeerte om de 
sprekers hier te horen, daar u hen zo menigmaal in hun Ka-
merredes in De Banier kunt horen spreken; het is niet het 
verlangen om elkaar te zien en kameraadschappelijk de 
hand te drukken die u in de eerste plaats deden besluiten om 
de vaak lange en kostbare reis naar Utrecht te ondernemen. 
Het is wel in het bijzonder een gevoel van saamhorigheid, 
een zekere verknochtheid aan het oude beginsel van de va-
deren dat u hierheen dreef.  
 
Ook ons hart is arglistig en dodelijk 
Ik wens u allerminst te vleien. Ik wil u veeleer nadrukkelijk 
ervoor waarschuwen dat onder ons niet het jubelkoor: ‘wij 
staatkundig gereformeerden’ mag oprijzen. Ons arglistig en 
dodelijk hart stelt zo gaarne een betrouwen in leuzen en vor-
men en ons verduisterd oog ziet maar al te gretig dwaallicht 
voor [het ware licht aan].37 
Het is er dan ook zo verre vandaan dat ik u in de bloemhoven 
zou willen zetten, dat ik met nadruk wens te verklaren dat 
wij ook als staatkundig gereformeerden van nature niet an-
ders dan vijanden en haters Gods zijn. Nochtans is het steeds 
als een grote zegen Gods aan te merken wanneer men een 
gemeente aantreft waarop die waarheid Gods nog enig be-
slag heeft en een volk ontmoet dat haar is toegedaan. 

                                                           
37 Niet leesbaar 
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Een onvoorwaardelijke regering naar Gods Woord. 
De overtuiging nu - zij het dan ook in verreweg de meeste 
gevallen louter een verstandelijke - dat het land onvoorwaar-
delijk naar Gods Woord geregeerd dient te worden, sloeg een 
band om ons. Het is het beginsel van de Hervorming, het 
oude vaandel van de vaderen, zoals dat in ons midden ge-
plant staat, dat nog zulk een kracht uitoefende dat het ons 
van huis en hof hierheen trok om onder zijn banieren geza-
menlijk ten strijde op te trekken. 
Datzelfde beginsel heeft ook eenmaal de vaderen in de bange 
strijd tegen rome en Spanje verenigd. Daarvoor hebben zij 
geleden en gestreden en met dat beginsel ten slotte tegen-
over een tienmaal sterkere vijand gezegevierd, na een strijd 
van tachtig jaar. 
Nee, nee, het waren lang niet allen Godvrezende lieden, maar 
voor het overgrote deel zelfs onbekeerden die eenmaal dat 
vaandel trouw gezworen hadden en zelfs tot in de dood zijn 
gevolgd.  
De innerlijke overtuiging dat het beginsel van de Hervor-
ming de offers van goed en bloed waard was, heeft op onze 
vaderlandse bodem een zeldzame heldengeest doen gebo-
ren worden. Zestigduizend van onze voorouders zijn onder 
het wreed geweld van de inquisitie in de dood gedreven. 
Maar dit heeft niet kunnen beletten dat de kracht van het be-
ginsel ten slotte de victorie heeft weggedragen. Hoe klein in 
aantal, hoe zwak van kracht en hoe gering van middelen zij 
ook waren, nochtans hebben onze vaderen het oude Geme-
nebest gesticht, tegen rome het recht van de waarheid doen 
zegevieren en ons in hun Belijdenis een erfenis van de hoog-
ste waarde nagelaten. 
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Hoon en spot is het deel van de SGP’er! 
Dat goed van de vaderen nu heeft ons aaneengebonden dat 
wij, hoe anders somtijds in kerkelijk opzicht verdeeld, op po-
litiek terrein elkaar vonden en in verenigde band mochten 
optrekken. Dat is een grote, moeilijk (te veel) te waarderen 
weldaad!  
Stellig, waarom zullen wij het ontveinzen, wij zijn nog altijd 
tegenover de grote massa die zich beslist tegenover ons stelt, 
klein in getale, zwak van kracht en gering van middelen. Wij 
hebben noch over grote aardse rijkdom, noch over de begif-
tiging van aanzienlijke ambten te beschikken. Wij kunnen 
onze vrienden geen rijk betaalde baantjes bezorgen en bij 
dubbele betrekkingen en vette pensioenen, geen hoge trak-
tementen aanbieden. Wij munten niet uit als vele edelen, wij-
zen en rijken. Veeleer is veelvuldige hoon en bespotting ons 
deel. Bittere vijandschap tot broodroof toe treffen de onzen. 
Leugen en laster achtervolgen ons gestadig. Elke SGP’er weet 
er op zijn beurt en op zijn wijze van te spreken. Zo was het 
tot op de dag van heden en de vrees beklemt mij dat het in 
de toekomst ook zo zal blijven, ja, in plaats van minder, nog 
al erger zal worden. Meent men toch de reuk van een SGP’er 
aan u te rieken, dan trekken zeer velen de neus op alsof de 
kwalijke reuk van bedorven waar in hun neusgaten geko-
men is. Voor de SGP’er gooit men toch bij allerlei gelegenheid 
de deur met een slag op het slot. 
Zozeer is het oude beginsel van de vaderen bij een ver-
dwaasd nageslacht tot verachting geworden. Men wandelt 
liever arm in arm met rome, men verbindt zich desnoods 
duizendwerf liever met liberaal en revolutionair dan dat 
men zonder meer onder de banier van de SGP zou optrek-
ken.  
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Aanvaarding van godsdienstvrijheid werd geëist 
Het had er kortgeleden de schijn van dat een zekere groep38 
zich bij de SGP zou gaan voegen of althans met haar zou gaan 
samenwerken. De gedachte alleen reeds dat velen die lange 
jaren aaneen in het kamp van de antirevolutionairen tegen 
ons gestreden hadden, zich nu met ons zouden gaan vereni-
gen, had iets verrukkends, iets bekoorlijks dat elke SGP’er 
het hart sneller deed kloppen. Wie van ons zou zich niet op-
recht en hartelijk verblijd hebben wanneer de straks ge-
noemde groep tot ons gekomen was met de ronde en eerlijke 
bekentenis: wij hebben een groot deel van ons leven op po-
litiek terrein jammerlijk gedwaald. Maar zo is het helaas niet 
gegaan. In plaats daarvan is deze groep tot ons gekomen met 
een eis die onze consciëntie geweld zou aangedaan hebben, 
hadden wij haar aanvaard. Het was geen geringe, luttele zaak 
die men van ons eiste. Het program dat prof. Visscher ons ter 
goedkeuring voorlegde, bevatte als een van de beginselpun-
ten: de aanvaarding van de vrijheid van godsdienst, zij het dan 
ook beperkt door het staatsbelang. In al de jaren van haar be-
staan had de SGP haar nooit voorgestaan, haar zelfs krachtig 
bestreden. 
 
Het kon en mocht niet 
Het aanbod van vereniging oefende op haar bestuur een 
grote bekoring uit. Onze gelederen zouden versterkt wor-
den, onze kracht zou toenemen. Zover het bestuur van de 
SGP kon gaan, is het dan ook gegaan. Maar de vrijheid van 
godsdienst te proclameren en tot een artikel van zijn pro-
gram te maken, dat kon en mocht het niet. Dat zou een streep 
door heel haar geschiedenis geweest zijn. Dat zou niet min-
der betekend hebben dan dat de SGP met het onverminkte 
                                                           
38 De CNA van prof. H. Visscher 
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artikel 36 brak. Vrijheid van godsdienst toe te kennen tot aan 
monotheïsten toe, die de Godheid van de Zone Gods en van 
de Heilige Geest loochenen, dat staat in principe gelijk met 
de vrijheid aan pantheïst, deïst en atheïst toe te kennen om 
hun principes vrij te propageren. Zodoende zouden wij als 
partij afgegleden zijn naar het moeras waarin het beginsel 
de antirevolutionairen en Christelijk-historischen gebracht 
heeft. 
 
Weer alleen in de strijd 
Zo staan wij dan weer geheel alleen. Zo hebben wij de zware 
kamp dus weer alleen te voeren. Dat die strijd zwaar zal wor-
den, kan eenieder van u begrijpen. De tijdgeest is geheel te-
gen ons. Een groot deel van ons volk verwacht maar al te 
zeer het heil van de beloften van de socialist en de commu-
nist, die rijk aan beloften ten slotte niet dan ellende brengen. 
Een ander deel leent al even gewillig het oor aan de natio-
naalsocialisten, die in het beloven niets voor de socialist en 
de communist onderdoen, maar die evenmin ons volk heil 
kunnen brengen, daar zij evenzeer Gods Woord als de enige 
leidraad voor het leven verwerpen. Daarbij staan de room-
sen, de antirevolutionairen en Christelijk-historischen en 
nog al zovele meerderen tegen ons. 
 
Mocht niet gezwicht worden voor getal of succes 
Het is geen kleine zaak. Daartoe zijn beslist moed en overtui-
ging van node om tegen zovelen en zo machtigen alleen te 
staan. Nochtans, al staan wij alleen, wij hebben het oude 
vaandel nog in ons midden. Dat vaandel, de ongerepte begin-
selen van de vaderen, hebben wij ongeschonden mogen be-
waren. Wij zijn bewaard geworden om terwille van het gro-
ter aantal en het succes het beginsel smadelijk prijs te geven. 
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Dat oude vaandel binde ons nog nauwer en inniger dan ooit 
tevoren aan elkaar. Met datzelve kunnen wij smaad en hoon, 
verdachtmaking, zelfs leugen en laster trotseren. Onder dat 
vaandel is het wel te strijden, wel te staan en desnoods te 
vallen. 
Het ware wel te wensen dat de liefde tot die oude Belijdenis 
van de vaderen ons meer mocht vervullen, ons meer tot ver-
loochening van eigen zin en lust mocht bekwamen. Het ware 
bovenal te wensen dat wij hierbij van de mens en het getal 
der mensen leerden afzien om met de Vader des vaderlands 
een verbond met de Potentaat aller potentaten te maken.  
 
Gebed is nodig 
In deze zware strijd zou ik voornamelijk een beroep willen 
doen op diegenen die de Geest der genade en der gebeden 
deelachtig geworden zijn. Het gebed der rechtvaardigen ver-
mag veel. Och, dat het volk des Heeren ons met zijn gebeden 
aan de Troon der genade mocht opdragen. De zaak zelf is het 
meer dan waard. Het gaat hier toch om het aloude beginsel 
van de gezegende Reformatie. In deze dagen van groot ver-
val, waar ons volk zo wegzinkt, moge er onder ons een volk 
gevonden worden dat de zaak van de Reformatie op het hart 
gebonden heeft en daarmee de Heere aanloopt. 
Het gaat er in ons midden toch zo droef naar toe. De oordelen 
Gods zijn voel- en tastbaar op aarde. En waar ontwaart men 
een verootmoediging voor Gods aangezicht? Waar zelfs een 
Ninevitische bekering? Integendeel, de zonden worden 
steeds onbeschroomder bedreven. Het ene gebod Gods na 
het andere wordt steeds brutaler met voeten getreden. De 
waarheid struikelt op de straten en wat recht is, kan er niet 
door. De goddeloosheid en de gruwel van de zonde zijn tot 
zulk een ontstellende hoogte geklommen dat men zich bij de 
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algemeenheid en de gruwelijkheid van de zonde niet genoeg 
verwonderen kan dat de Heere zo met mate kastijdt. 
 
Tot de Wet en tot de Getuigenis teruggeroepen 
Naar de mate van haar krachten is daartegen van de SGP een 
protest uitgegaan. Haar vertegenwoordigers hebben daarte-
gen in de Kamer bij herhaling mogen getuigen en gepoogd 
overheid en onderdaan tot de Wet en de Getuigenis des Hee-
ren terug te roepen. Ook al klonken hun stemmen daarbij 
vaak als die der roependen in de woestijn, niettemin hebben 
zij met aankleving van alle gebrek en zonde daartegen ge-
sproken. Dat elke Godvrezende hen en de SGP daarbij in zijn 
gebeden mocht steunen. Wij kunnen deze niet missen. Wij 
hebben daaraan grote behoefte. Niet het getal, wel het gebed 
[vermag veel].39 
 
Hand aan de ploeg 
Zo dan mijn vrienden, het uur van scheiden is geslagen. Ga 
niet van hier zonder de overtuiging met u mee te dragen dat 
een uiterst zware strijd ons wacht.  
Dat eenieder mocht doen wat zijn hand vindt om te doen en 
hij de SGP in haar kamp naar al zijn vermogen mocht steu-
nen. Het oude beginsel is het ten volle waard. Overdenkt wat 
onze vaderen daar al niet voor geleden hebben. Hoe zij on-
versaagd de kamp gestreden hebben. Moge de Heere iets van 
hun geloof en liefde in ons uitstorten en dat wij met rechte 
kennis van eigen onwaardigheid en onvermogen Hem ach-
teraan mochten kleven. 
Dat wij onversaagd om het oude vaandel mogen staan en ook 
in de komende verkiezingsstrijd mogen bedenken dat elke 
stem er één is en dat het straks op één stem kan aankomen. 

                                                           
39 Niet leesbaar 
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Aanvallen op de SGP 
Van regeringszijde heeft men een aanslag beraamd juist op 
de kleine partijen. Mr. J.A. de Wilde (ARP) heeft zelfs gepro-
beerd de kleine partijen, inzonderheid de SGP, om hals te 
brengen. Drie afgevaardigden, zo oordeelde hij, moesten er 
verkozen worden om in de Kamer te kunnen komen. Moogt 
u daarop straks aan de stembus een waardig en gepast ant-
woord geven. De neogereformeerden zou schier niets zo 
welgevallig zijn dan dat de stem van de aloude gerefor-
meerde Belijdenis in de Kamer niet meer gehoord werd. Zij 
vinden dat getuigenis erger dan dat van de communisten. 
Ja vrienden, gelooft maar vrij dat er alles op gezet zal worden 
en dat van onderscheidene kanten getracht zal worden om 
de SGP afbreuk te doen. Daarom als één man u om het vaan-
del verenigd! Daarom als één man onder dat vaandel gestre-
den. Daarom als één man, schouder aan schouder, opgetrok-
ken. Dat vaandel mag onder ons nog opgericht zijn.  
 
Ten slotte 
Moge de Heere Zelf aan de spits willen treden en dat onze 
sterkte in Hem gelegen mocht zijn. Hij spreekt: Die Mij eren, 
zal Ik eren (1 Sam. 2:30m). Redding in deze bange tijd van 
geestelijk verval en van zulke grote maatschappelijke noden 
- want zeer velen onder ons volk hebben het nog zeer hard 
te verduren - is alleen te verwachten van de Heere Zelf, Die 
een Beloner is dergenen die Hem zoeken (Hebr. 11:6b). Voor-
waar, in het houden van Zijn geboden is groot loon (Ps. 
19:12b), zowel voor tijd als eeuwigheid. 
 

Ds. P. Zandt 
 

Bron:  ‘Rede van ds. Zandt’, in: De Banier, 19 februari 1937 (herspeld en 
tussenkopjes toegevoegd)  
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