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hij in zijn leven nastreefde, maar ook drong
hij zijn politieke tegenstanders de manier
op waarmee ze zich in de samenleving moesten manifesteren. Als predikant, partijideoloog en populist maakte hij oorlog waar
anderen dachten gemakkelijk consensus te

Abraham Kuyper (1837-1920) geldt als een van

kunnen bereiken. Tegelijk maakte hij vele

de architecten van het moderne Nederland.

‘kleine luyden’ vertrouwd met verworven-

Als jong predikant werd hij gegrepen door de

heden van de verlichting, overbrugde hij de

idealen van het calvinisme. Wat door velen

spanning tussen de klassen en reikte hij op

werd gezien als een gevaarlijke radicalisering

onverwachte wijze de alom gewantrouwde

vormde de aanzet tot een turbulent leven in

rooms-katholieken de hand.

dienst van een ideaal: een vrije kerk die mid-

Vaak zijn pogingen gedaan het turbu-

den in een vrije staat haar invloed laat gelden.

lente leven van deze omstreden figuur te

Met als resultaat christelijke scholen, het eer-

schetsen. Tot 2006 kwam het echter niet tot

ste landelijke dagblad als middel voor massa-

een wetenschappelijke biografie. Abraham

communicatie, de eerste politieke partij, een

Kuyper. Een biografie van de hand van de

Vrije Universiteit, een nieuwe gereformeerde

germanist Jeroen Koch bracht daarin veran-

kerk, en als klap op de vuurpijl het premier-

dering. Dit is een knap en goed geschreven

schap voor Kuyper zelf.

boek dat er niet alleen in slaagt de duize-

Zonder Kuyper geen financiering van het

lingwekkende hoeveelheid feiten, conflicten

bijzonder onderwijs en geen (langs ideologi-

en levensterreinen helder te ordenen, maar

sche lijnen georganiseerd) maatschappelijk

Kuyper tevens plaatst tegen de achtergrond

middenveld. Niet alleen bereikte de theo-

van de Europese politiek van de tweede

loog, journalist en politicus heel veel van wat

helft van de negentiende eeuw. Ook dit boek
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raakte echter snel omstreden. In zijn bespre-

Buiten Nederland denkt men daar in toe-

king in Christen Democratische Verkenningen

nemende mate anders over, zo blijkt onder

legde Kees Klop haarfijn de vinger op de

meer in de Verenigde Staten. Het enthousi-

zere plek. Hij stelde kritische vragen bij de

aste onthaal van de nieuwe, grote biografie

sceptische houding van de auteur tegenover

van Kuyper van de historicus James D.

het persoonlijke geloof van Kuyper, die

Bratt is er een teken van. Al decennia zijn

volgens Koch zijn ‘bekeringen’ bewust uit-

de filosoof Richard Mouw van het Fuller

bouwde tot een mythe. Bovendien was Klop

Theological Seminary in Pasadena, Bratt

het ronduit oneens met de conclusie dat de

en zijn collega John Bolt van Calvin College

erfenis van Thorbecke uit 1848 nog altijd

in Grand Rapids overtuigd van de waarde

stevig overeind staat, maar dat de ruïnes

van het neocalvinisme voor de Amerikaanse

van Kuypers nalatenschap alleen nog her-

samenleving. Waar die boodschap tot voor

kenbaar zijn met behulp van een historische

kort vooral gehoor vond in Nederlandse

gids. Volgens hem liet naast het bijzonder

immigrantengemeenschappen, mogen de

onderwijs en het overleg tussen de sociale

Nederlanders Abraham Kuyper en Herman

partners ook de recente stelselherziening

Bavinck zich de laatste jaren ineens verheu-

van de gezondheidszorg zien dat Kuypers

gen in een veel bredere belangstelling. De

idee van soevereiniteit in eigen kring nog
springlevend was.1 In het najaar van 2013

wijze waarop rechtse republikeinen en evan-

kan daaraan worden toegevoegd dat de door

de Amerikaanse identiteit voor zich hebben

het kabinet-Rutte gebruikte term ‘participa-

geclaimd, heeft het aanzien van het chris-

tiesamenleving’ afkomstig is van niemand

tendom in de vs bepaald geen goed heeft

minder dan Jan Peter Balkenende, en mede

gedaan. De indruk is ontstaan dat het geloof

wortelt in kuyperiaans gedachtegoed.2

zich voor het karretje heeft laten spannen

Koch biedt een liberale visie op Kuyper.
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gelicale kringen de afgelopen twee decennia

van een neoliberale kapitalistische agenda.

Als niet-gelovige kan hij zich op het kern-

De mislukking van de avonturen in Irak en

punt van zijn leven, zijn geloof, echter

Afghanistan en de bankencrisis hebben het

niet inleven. Zoals een groot deel van deze

Amerikaanse zelfvertrouwen ondergraven.

samenleving dat niet meer kan. Verantwoor-

En de doorgaande ontkerkelijking roept

ding leg je af aan de kiezer, zo is de opvat-

de vraag op of de traditionele civil religion

ting, niet aan God. Dat is nogal kort door de

van het ‘in God we trust’ niet opnieuw moet

bocht en niet zonder problemen voor een

worden gedefinieerd.

biograaf. Maar wie zou de meerderheid van

In het nawoord van zijn biografie reikt

Nederland het recht op een eigen (seculiere)

Bratt Kuypers visie op de samenleving als

visie op Kuyper willen ontzeggen? Daarbij

oplossing aan. Volgens hem ontbreekt het

dringt zich zeven jaar na publicatie de vraag

de huidige Amerikaanse evangelicals aan

op of Koch ook niet een beetje gelijk heeft. Er

visie en kracht. Hij sluit zich aan bij gere-

is een liberale premier. Christelijke politieke

nommeerde historici als Mark Noll en James

partijen zijn gedecimeerd. Is Kuyper toch

Turner, die stellen dat alleen een grondige

niet vooral iemand uit het verleden?

bezinning op het neotheomisme en neocal-

* * *
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ervoor kan behoeden cultureel irrelevant te

dan latere beeldvorming suggereert. Bratt

worden. Met Kuyper zal men moeten aan-

dringt de lezer deze conclusie overigens

vaarden dat de secularisatie een feit is. Daar-

allesbehalve op. Geheel volgens de ambitie

bij wacht degenen die zich vanuit een warm

van de Library of Religious Biography om

geloof gedrongen voelen tot public engage-

boeken te publiceren die je weliswaar kunt

ment nog een andere opdracht: niet alleen

bestuderen, maar waarvan de lezer vooral

de nadruk leggen op traditionele waarden

moet genieten, biedt Abraham Kuyper een

en een kleine overheid, maar ook een brede

buitengewoon goed verteld verhaal. Hierbij

visie ontwikkelen op een verantwoordelijke

verschaft de driedeling in Kuypers leven

samenleving en een gezond wantrouwen

– Foundations (1837-1877), Constructions

ontwikkelen tegenover kapitaal en macht.

(1877-1897) en Shadows (1897-1920) – precies

* * *
Het alternatief van Bratt en de zijnen brengt

het houvast dat de lezer in de duizelingwek-

terug bij de dilemma’s rond de biografie van

heeft. En zoals gezegd sluit Bratt zijn boek af

Koch. Is dit de oplossing? Amerika mag cy-

met een epiloog waarin hij Kuypers Nachge-

nisch zijn over de politieke agenda van born

schichte verhaalt en reflecteert op de actuele

again evangelicals als George Bush, Neder-

betekenis van Kuyper, in de vs en andere

land heeft het op een soortgelijke manier ge-

delen van de wereld.

had met de grote woorden en pretenties van

kende achtbaan van Kuypers leven nodig

Hoe knap Bratt zich van zijn taak – waar

de christelijke politiek. Geloof en machtspo-

hij zich al halverwege de jaren tachtig aan

litiek gaan slecht samen, zo is gebleken. En

zette – kwijt, wordt direct zichtbaar in het

aan de Vrije Universiteit zijn Kuypers idea-

eerste deel, waarin hij de drie omstreden

len al bijna een halve eeuw verlaten.

bekeringen van Kuyper beschrijft in samen-

Bratt kent de discussies en valkuilen,

hang met zijn theologische ontwikkeling en

en weet dat er alle reden is Kuypers zelf-

de toenmalige maatschappelijke context.

presentatie aan een kritisch onderzoek te

Bratt kent de polemieken tussen de Neder-

onderwerpen. Des te meer reden de nieuwe

landse gereformeerden over Kuypers integri-

biografie met nieuwsgierigheid te bezien.

teit in dezen. Toch zoekt hij trefzeker zijn weg

Wellicht werpt deze meer licht op de ver-

en komt de geloofsworsteling van student,

houding tussen hoogstaande idealen en de

jonge predikant en politicus helder in beeld.

duistere krochten van de Nederlandse (kerk)

Intussen maakt Bratt – mede op grond van

politiek.

het gedetailleerde onderzoek van Jasper Vree

De biografie van Bratt biedt een even

en Johan Zwaan – ook duidelijk hoezeer hier-

heldere als paradoxale visie op de kwestie:

bij voor Kuyper de veranderde plek van de

Kuyper was bepaald geen aardige man en

kerk in de Nederlandse samenleving een rol

had graag controle over zijn imago. Maar

speelde. De scheiding tussen kerk en staat is

wie zijn denken en doen in de eigen context

een feit. Welke gevolgen zou dat op termijn

plaatst, komt erachter dat hij geloviger en

hebben? De hoogbegaafde en vaak arrogante

principiëler was dan gedacht; tegelijk was

Kuyper zoekt houvast in de strijd tussen ro-

hij als burger van een hemels vaderland in

mantiek en modernisme en vindt dat schoks-

het ondermaanse echter veel pragmatischer

gewijs in de onderwerping aan God, wiens
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soevereiniteit bovenal in het calvinisme tot

delijke verkiezing. En hoe goed ook verteld,

uitdrukking komt. Zo vormt Kuypers per-

moderne Nederlandse lezers zal wellicht de

soonlijke levensstrijd met God tegelijk het

zin ontgaan van passages waarin Bratt uit

begin van een queeste naar de manier waarop

de doeken doet hoe Kuyper aankeek tegen

het geloof vorm kan krijgen in een nieuwe

kerkrecht en liturgie. Toch blijft het grote

samenleving. Daarbij brengt Bratt voor het

verband goed zichtbaar: in alles is Kuyper

eerst in kaart waarop Kuyper is gevormd door

bezig te verkennen wat precies de plek is van

de literatuur. Bram blijkt een zwak te hebben

een minderheidskerk in een gedemocrati-

voor de auteurs van Sturm und Drang en ver-

seerde massacultuur, waarin de scheiding

rassend genoeg is Shakespeare de auteur die

tussen kerk en staat radicaal is doorgevoerd.

Kuyper het vaakst citeert.
Bratt gunt de lezer via brieven voortdu-
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Het is ook op dit punt dat een behoorlijke
correctie nodig is in de historische beeldvor-

rend een blik in de coulissen: de breuk met

ming van wat Kuyper nastreefde. Was het de

het geloof van Brams broer Herman; de com-

totale herkerstening van de samenleving,

plexe verhouding met zijn schoonfamilie,

waar alles voor moest wijken? Zo wordt het

die hem warm in het gezin opneemt als hij

wel vaak voorgesteld. ‘Dat de genade particu-

totaal instort; de relatie tot Kuypers geeste-

lier is’, schreef Kuyper kort na 1880, toen hij

lijke vaders Scholten en Groen van Prinste-

de orthodoxe christenen mobiliseerde voor

rer; de impact van het smerige Amsterdam

het bijzonder onderwijs, de Antirevolutio-

op de gezondheid van het gezin; de relatie

naire Partij en de Vrije Universiteit. Twintig

met zijn voornaamste financier, de biermag-

jaar later benadrukte Kuyper echter dat de

naat Hovy; en de manier waarop Kuyper

genade ‘algemeen’ was en viel de wereld mee,

omgaat met de dood van zijn 9-jarige zoon

omdat samenwerking met anderen nodig

Willy. Deze persoonlijke elementen onthul-

was nu het premierschap binnen bereik

len iets van Kuypers karakter, maar omdat

kwam. Zomaar ontstaat de indruk van een

Bratt ze telkens plaatst in de context van

opportunistische machtszoeker die zijn prin-

de negentiende eeuw, wordt ook duidelijk

cipes offerde. Of, als je het pessimistische slot

hoe Kuyper persoonlijk werd geraakt door

van zijn Amerikaanse Stone Lectures (1898)

de grote vragen van zijn tijd: kerkverlating,

leest over de aeolusharp in het raam van een

nieuwe sociale verhoudingen door de indu-

zich steeds verder seculariserende wereld die

strialisatie en de Grondwet van 1848, en de

wacht tot de Geest erdoorheen komt waaien,

enorme kindersterfte.

van een teleurgestelde strijder die compro-

Alle nadruk in Abraham Kuyper ligt op

missen sluit, omdat zijn ideaal halverwege is

Kuypers politiek-theologische ontwikke-

gestrand. Bratt laat zien dat Kuyper van meet

ling. Dat is een breed veld en het gaat dan

af aan zijn uitgangspunt nam in de dubbel-

ook niet altijd goed. Het onderscheid tussen

heid van een ‘tweeërlei vaderland’ en een

infra- en supralapsarisme in de gerefor-

grondig doordacht pluralisme. Alle verhalen

meerde verkiezingsleer, bijvoorbeeld, gaat

over de calvinistische kern van Nederland ten

niet over de verhouding tussen tijd en eeu-

spijt, Kuyper gaat er al heel snel van uit dat er

wigheid, maar over de volgorde van de be-

van volledige herkerstening geen sprake kon

sluiten in het eeuwige raadsbesluit van god-

zijn. Sterker nog, juist omdat de hemel zich
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niet op aarde laat vestigen en God vanwege

losse moreel gekleurde onderwerpen – zoals

de zonde de keuze heeft gemaakt mensen

de drankbestrijding en de prostitutie – wel-

diepgaand met elkaar van mening te laten

iswaar zinvol is, maar dat je daarmee uitein-

verschillen, kan een christen niet anders

delijk ook weinig bereikt. Er is meer nodig.

dan enerzijds andersdenkenden alle ruimte

Werkelijke christelijke politiek combineert

gunnen en anderzijds elke gelegenheid aan-

een openlijk spreken over de diepste drijfve-

grijpen het eigen verhaal voor het voetlicht

ren van het bestaan met een zoektocht naar

te brengen en de beoogde politieke doelen te

de structuurfouten in de samenleving als

realiseren. Anders gezegd: Kuypers opportu-

geheel, durft zich te organiseren om daar

nisme en pragmatische grondhouding zijn

iets aan te doen, en gaat daarbij ongedachte

niet alleen karakterologisch bepaald, maar

coalities aan.

zijn geworteld in een principiële kern: de
verkiezing Gods.
Precies op dit punt bevat dit boek tevens

Voor wie het aan het begin van de eenentwintigste eeuw als een christelijke opdracht
ziet iets bij te dragen aan de samenleving en

een boodschap voor (jonge) christenen die

graag verdieping zoekt, is de nieuwe Kuy-

zoeken naar geïnspireerde politiek in een

per-biografie van James D. Bratt een heerlijk

nieuwe samenleving, ongeacht de vraag in

verhaal om even in weg te dromen. Wat een

welke politieke partij ze zich bevinden. De
discussies over kerk en staat en geloof en po-

Werkelijke christelijke politiek
combineert een openlijk spreken
over de diepste drijfveren van
het bestaan met een zoektocht
naar de structuurfouten in de
samenleving als geheel

litiek, de veranderende rol van de natiestaat,
de invloed van nieuwe media, een maatschappelijk middenveld dat zich heroriënteert, de verschuivingen die optreden in de
wijze waarop de parlementaire democratie
functioneert – alle vinden ze hun pendant
in de wereld waarin Kuyper zijn weg zocht
en vond. Hou vast aan vertrouwde waarden,
maar omarm tegelijk de nieuwe wereld. Kies

tijd, wat een leven! Tegelijk is het boek een

je onderwerpen, zoek de vormen en sluit

feest van herkenning dat inspireert de eigen

de coalities die daarbij passen, zo was zijn

bijdrage beter doordacht en met meer durf

devies. Kuyper had het geluk dat Johannes

en creativiteit ter hand te nemen.

Kappeyne van de Coppello hem een liberale

Noten

schoolwet in de schoot wierp waarin het
christelijk onderwijs werd weggezet als
gevaarlijk en achterlijk. Met journalistieke
middelen mobiliseerde Kuyper de massa,
om die vervolgens te interesseren voor een
veel breder program: de verbetering van
Nederland als geheel. Want als Kuyper iets
van het optreden van de réveilpolitici had
geleerd, was het dat een bevlogen inzet op
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