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‘Dragers van beginselen’
De parlementaire entree van Abraham Kuyper en Ferdinand Domela 

Nieuwenhuis

Erie Tanja

In het vierde deel van Erflaters van onze beschaving van Jan en Annie Romein vinden we 
zowel Abraham Kuyper als Ferdinand Domela Nieuwenhuis terug in de inhoudsopgave. Zij 
hebben daar – in de overzichtelijke indeling van de verzuiling – gezelschap van twee andere 
negentiende-eeuwse politici: Johan Rudolf Thorbecke en priester-staatsman Herman Schaep-
man.1 Alle vier speelden zij een belangrijke rol in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, 
zij het op eigen wijze en de één met beduidend meer succes en betekenis (Thorbecke) dan 
de ander (Domela). Thorbecke en zijn generatie vestigden vanaf het midden van de negen-
tiende eeuw de parlementaire democratie en bepaalden de grote lijnen van het politieke spel. 
Kuyper, Domela en Schaepman maakten deel uit van de volgende politieke generatie, die deze 
lijnen verder uitwerkte en van richting deed veranderen. Domela was vooral politiek actief 
buiten de Kamer en keerde zich uiteindelijk tegen het bestel. In de eerste twee decennia van 
zijn politieke carrière was ook Kuyper vooral buiten de Kamer actief, maar hij was vanaf 1894 
onmiskenbaar in de parlementaire politiek aanwezig. Beiden waren zij de uitgesproken eerste 
vertegenwoordigers van nieuwe denkbeelden en een nieuwe stijl van politiek bedrijven.

Dit artikel behandelt het eerste Tweede Kamerlidmaatschap van Kuyper (1874-1877) en het 
enige van Domela Nieuwenhuis (1888-1891). Beiden worden hier gezien als representanten 
van een nieuwe politieke cultuur en van de confessionelen en socialisten, hoewel zij op be-
langrijke punten verschilden. Centraal staat de wijze waarop hun stijl, voortkomend uit hun 
politieke denkbeelden, botste met de bestaande politieke cultuur. Op deze botsing wordt in 
het eerste gedeelte van dit artikel kort ingegaan. Vervolgens ligt de nadruk op de ervaringen 
van Kuyper en Domela in de Kamer. 

Nieuwe visies, nieuwe vormen van politiek

De positie van de Tweede Kamerleden als volksvertegenwoordiger, hun verhouding tot (het 
volk erachter) de kiezers en tot elkaar: over deze ‘basisregels’ van het politieke spel verschilden 
de liberalen en conservatieven van de generatie-Thorbecke van mening met de confessione-
len (antirevolutionairen en katholieken) en socialisten die vanaf de jaren 1870 en 1880 het par-
lementaire toneel betraden. Vanuit staatsrechtelijk perspectief ging het om een interpretatie 
van de grondwetsartikelen die bepaalden dat Kamerleden het hele volk vertegenwoordigden 
en dat zij zonder last en ruggespraak optraden. Dit uitte zich in de politieke praktijk in de eer-
ste plaats in de opvattingen over de manier waarop de belangen van het volk in de Kamer het 
beste verwoord of gehoord dienden te worden. In de tweede plaats ging het om de onderlinge 
samenwerking tussen Kamerleden en de positie van partijen. 
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De liberalen en conservatieven zagen zich als vertolkers van de gevoelens van de gehele 
natie; zij spraken namens het volk en waren de aangewezen personen om hun belangen te ver-
woorden. Zij koesterden hun onafhankelijkheid tegenover de kleine groep kiesgerechtigden 
en plaatsten zichzelf in een bevoogdende positie ten opzichte van de rest van het volk. Het al-
gemeen belang was het richtsnoer; aan deelbelangen mocht in het parlementaire debat en de 
politieke besluitvorming geen doorslaggevende betekenis worden toegekend.2 Samenwerking 
in partijen paste hier niet bij: tussen Kamerleden onderling gold ongebondenheid als groot 
goed. Overleg tussen gelijkgestemden vond plaats, maar buiten de Kamergebouwen en zonder 
verdere binding tijdens het debat.3 

Kuyper en Domela hadden een andere visie op deze basisregels. Kuyper verwoordde zijn 
opvatting in het ‘beginselprogramma’ van de arp, Ons Program, als volgt:

De Staten-Generaal behoort te bestaan, niet uit “mannen van vertrouwen”, maar uit dra-
gers van beginselen; (…) uitbreiding van volksinvloed op de overheid, niet vestiging van 
een parlementaire regeering moet, naar eisch der historie, doel zijn van de Staten arbeid.4

Het eerste wees volgens Kuyper op een tegenstelling met de conservatieven, het tweede op 
een verschil van visie ten opzichte van de liberalen. De confessionelen en socialisten streden 
binnen en buiten de Kamer juist nadrukkelijk voor de belangen van een bepaald volksdeel. 
Zij zagen gedeelde beginselen, een gevoel van verbondenheid met hun achterban en het verte-
genwoordigen van diens belangen als essentieel onderdeel van politiek. Dit was een belangrijk 
(parlementair) aspect van de sinds 1870 toegenomen verweving van de politieke en publieke 
sfeer. De maatschappij vond het parlement als plek om haar mening te ventileren, terwijl de 
staat en het parlement steeds meer in de maatschappij gingen regelen. 

Kuyper en Domela verbonden beide werelden met elkaar, in plaats van het parlement als 
apart forum te zien, zoals de liberalen deden. Politiek werd steeds minder van een beperkte 
maatschappelijke groep, en steeds meer van het gehele volk, van de massa. Dit was een staps-
gewijs en langzaam proces; volledig algemeen kiesrecht kwam er immers pas in 1919. Deze ver-
andering ging gepaard met een nieuwe manier van politiek bedrijven, die in de plaats kwam 
van ongebondenheid en afstandelijkheid. Bij de ‘dragers van beginselen’ die de volksinvloed 
wilden vergroten en zich aan een bepaalde groep verbonden, paste vanaf de jaren 1870 partij-
vorming en een meer emotionele stijl van politiek bedrijven. Dit proces verliep sneller buiten 
de Tweede Kamer dan erbinnen.5 De algemene toon in de Kamer bleef langer zakelijk en rati-
oneel dan daarbuiten, partijen (de Kamerclubs, voorlopers van de fracties) kregen langzaam 
en alleen officieus erkenning als legitieme spelers in het parlement, terwijl ze daarbuiten in 
verkiezingstijd al een belangrijke rol hadden.

De formulering dat Kamerleden ‘dragers van beginselen’ waren, was niet alleen betekenis-
vol vanwege een nieuwe opvatting over de vorm van politiek, maar ook voor de inhoud van 
het politieke debat en de daar gebruikte argumenten. Voor Kuyper en de zijnen (net als voor 
de katholieken) was het geloof een politieke drijfveer en richtlijn; God en de Bijbel vonden 
hierdoor hun weg in hun politieke taalgebruik.6 Domela en de latere socialisten streden voor 
het tegengaan van de uitwassen van het kapitalisme (met de klasseloze samenleving als ide-
aal), de ‘sociale kwestie’. Behalve een verschil in visie over de vorm van politiek was er daarmee 
ook een belangrijke inhoudelijke tegenstelling tussen enerzijds de liberalen en conservatieven 
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en anderzijds de nieuwe groepen. De liberalen en conservatieven verzetten zich tegen het 
expliciet strijden voor een deelbelang in plaats van voor het algemeen belang, waarbij het bo-
vendien ook nog om een deelbelang ging waarvan zij vonden dat het niet (geloof, vanwege de 
scheiding van kerk en staat) of slechts beperkt (sociale kwestie) in de politiek thuishoorde.

Dit inhoudelijke politiek verschil van opvatting kan voor een belangrijk deel de botsing 
verklaren tussen een ruime Kamermeerderheid enerzijds en Kuyper en Domela anderzijds. 
Hun (nieuwe) politieke stijl en vooral de strijdbaarheid waarmee zij deze nieuwe visie aan de 
man brachten, vormt een ander deel van de verklaring. Dat vorm inderdaad een belangrijkere 
rol speelde, blijkt in het verschil van de houding van de Kamer tegenover Kuyper en zijn voor-
ganger G. Groen van Prinsterer. Groen had vanaf de jaren 1850 met de vermenging van het 
geloof en politiek (als bestuur) weinig weerstand opgeroepen. De grotere mate waarin Kuyper 
beide zaken aan elkaar verbond, maar vooral de manier waarop hij zijn missie ondernam  
– gedreven, met veel bezieling, en soms zonder aanzien des persoons – riep veel aversie op. 
Juist door zijn vorm en stijl valt Kuyper volgens Te Velde op veel punten te classificeren als 
populist, wat hem voor de liberalen ‘gevaarlijker’ maakte dan Groen.7

Kuyper en Domela versus de Tweede Kamer

De uitgangspositie van Kuyper en Domela verschilde, en daarmee hun houding ten opzichte 
van het parlement. Voordat hij in 1874 een Tweede Kamerzetel aanvaardde, bereidde Kuyper 
zich al enige jaren voor op de politiek. Zo stond hij in 1871 zonder succes kandidaat in het 
district Zutphen. In 1873 verloor hij de herstemming van de conservatief W.M. de Brauw in 
Gouda, het district dat hem een jaar later wel zou afvaardigen.8 Kuyper-biograaf Jeroen Koch 
noemt Kuypers ‘volmondige bekering’ tot de democratie in 1873 – zowel het gevolg van het 
lezen van politiektheoretische werken over de democratie als van het succes van de kerkelijke 
verkiezingen (waarbij lidmaten van de Hervormde Kerk hun eigen kerkraadsleden mochten 
kiezen, en die een succes waren voor de orthodoxie) – als belangrijk onderdeel van deze voor-
bereidende jaren.9 

Kuyper was in 1874 echter nog niet volledig overtuigd van een politieke carrière. Hij twij-
felde of hij zijn domineesroeping wel voor de politiek kon verlaten. De druk van zijn kerke-
lijke gemeente om niet te vertrekken, zal daarbij niet geholpen hebben. Met enige dramatiek, 
Kuyper allerminst vreemd, en door (terechte) angst dat het vele werk tot overspanning zou 
leiden, duurde het maar liefst tot drie weken na zijn verkiezing voordat Kuyper zijn zetel defi-
nitief accepteerde. Geruststelling en aandringen van Groen van Prinsterer was nodig.10

Domela had heel andere redenen om te twijfelen. De socialistische beweging was verdeeld 
over de ‘parlementaire weg’. Voor Domela had de verkiezingsstrijd meer gewicht dan de zetel 
zelf: de verkiezingen waren een uitgelezen mogelijkheid om ruim propaganda te maken. Hij 
zag zijn belangrijkste plaats onder het volk, de Kamer was slechts het podium om te protesteren 
‘tegen willekeur en onrecht’.11 In maart 1888, kort na zijn verkiezing als Kamerlid voor het district 
Schoterland, schreef Domela aan zijn broer Adriaan: ‘Wij konden die zegepraal niet voorzien en 
toen wij in het strijdperk traden, toen was het meer om onze krachten te tellen dan om plaatsen 
te veroveren. (…) Ik heb die plaats in de Kamer nooit verlangd en ik doe dat ook nog niet.’12 

Ondanks verschillende ideologische opvattingen en persoonlijkheden, bestonden er ook 
overeenkomsten tussen Kuyper en Domela. Voor het verspreiden van hun politieke bood-
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schap, was het (hoofd)redacteurschap van een krant essentieel. Op deze manier konden zij 
een breed publiek bereiken en met ferme taal hun visie geheel naar eigen inzicht verkondi-
gen. Een andere opvallende overeenkomst was hun beider domineeschap. Tot 1887 verbood 
de Grondwet het actief optreden als geestelijke met een Tweede Kamerlidmaatschap; de twee 
ambten waren onverenigbaar. Bij Kuyper was er alle reden te betwijfelen of hij niet meer als 
geestelijke actief was. Kenmerkend aan het optreden van de antirevolutionair was dat ker-
kelijke strijd en politiek optreden, geloofsovertuiging en politieke opvattingen door elkaar 
heenliepen.13 Juist dit gegeven riep vooraf al weerstand op tegen (een kandidatuur van) 
Kuyper. De conservatief W. Wintgens maakte in een Kamerrede in september 1873 al bezwaar 
tegen de opkomende partijgeest en tegen de vermenging van godsdienst en politiek. Zonder 
hem bij naam te noemen – passend in de zakelijke aanspreekvormen in de Tweede Kamer en 
het gebruik afwezigen niet in het debat te betrekken – maakte Wintgens ook bezwaar tegen de 
manier waarop Kuyper als vertegenwoordiger van de antirevolutionairen optrad.14 Doordat 
hij immers kort voordien nog op de kansel stond, vermeldden de Handelingen in maart 1874 
bij Kuypers toetreding dat de commissie voor de geloofsbrieven (verantwoordelijk voor de 
beoordeling van de rechtmatigheid van een lidmaatschap) een bericht van Kuyper ontvangen 
had dat hij niet meer in dienst was van de Nederduits-Hervormde gemeente in Amsterdam.15 
Twijfel was er wel op de dag van zijn beëdiging, in ieder geval bij de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant: ‘De Staatsman heeft zich losgemaakt van de Kerk, wel te verstaan van het predik-
ambt. Maar of nu de kerkman zich ook in den staatsman heeft opgelost?’16 

Voor de toetreding van Domela zou het grondwetsartikel hoe dan ook geen obstakel zijn 
geweest: hij was in 1879 atheïst geworden. Echter ook bij Domela kwam zijn domineesverleden 
naar voren. Tijdens zijn maidenspeech herinnerde de antirevolutionair W.M. Oppedijk hem 
aan zijn voormalige predikantschap: het was veel beter geweest vanuit de lutherse gedachte te 
spreken ‘dan denkbeelden te verspreiden die wind zijn en waarna stormen volgen’.17

De Kamer versus Kuyper en Domela

Zowel Kuyper als Domela kreeg in de Tweede Kamer te maken met een vijandige sfeer, gericht 
tegen hun politieke visie en hun persoon. Kuyper voelde zich niet thuis in de Kamer en werd 
volgens de Haagse commentator Damas (pseud. F. van Hogendorp) gemeden door de ove-
rige Kamerleden. Damas legde vooral de nadruk op het verschil in stijl tussen Kuyper en zijn 
medeleden en het feit dat de antirevolutionair zich niet naar ‘den traditioneelen vorm’ wist te 
voegen. De goede toon van de hoge vergadering wist hij nimmer te vatten, aldus Damas.18 J.C. 
Rullman schreef in 1928 in zijn levensschets dat onder liberalen ‘weddingschappen’ werden 
aangegaan ‘wie in volle Kamerzitting de grofste beleediging hem naar het hoofd durfde te 
slingeren’. Wellicht was het grootspraak, maar het maakt in ieder geval duidelijk dat Kuyper 
er niet bij hoorde.19

Domela schreef in zijn memoires dat zijn ontvangst in de Tweede Kamer allerminst harte-
lijk was: niemand die hem begroette (behalve minister van Koloniën L.W.C. Keuchenius) en 
niemand die naast hem wilde zitten. Gesprekken vielen stil als hij in de koffiekamer kwam.20 
De liberaal S. van Houten sprak tijdens een Kamerdebat in juli 1888, enkele maanden na de 
toetreding van Domela, over het ‘recht om niet te luisteren’. Het was volgens hem een manier 
om de spreker in overweging te geven zijn rede te beëindigen, zonder hem de vrijheid van 
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spreken af te nemen.21 De afwezigheid van koning Willem iii bij de opening van de Staten-
Generaal in september 1888 werd toegeschreven aan zijn zwakke gezondheid,22 maar een jour-
nalist schreef al daags na de opening dat hij verwachtte dat de koning de Staten-Generaal niet 
meer zou openen of nieuwe leden zou beëdigen, zolang Domela tot de ‘uitverkorenen des 
volks’ behoorde.23 Later zag Domela ook een positieve kant aan deze eenzame positie die hem 
in verdediging van zijn nieuwe anarchistische overtuiging ook goed uitkwam: beschouwd als 
‘quantité négligable’, wilde niemand met hem in discussie of met hem samenwerken, waar-
door het mogelijk was geweest om zijn zuivere standpunten te bewaren.24 

Domela miste in de Kamer de steun van gelijkgezinden: als eenling had hij het naar eigen 
zeggen zwaarder te verduren dan zijn Duitse collega’s August Bebel en Wilhelm Liebknecht, 
die in het Duitse parlement een groep geestverwanten leidden.25 Kuyper had moeite met de 
losse verbanden en de vriendschappelijke sfeer in de Kamer. Bij zijn strijdbare en mobiliseren-
de optreden paste veel meer het opzoeken van de tegenstelling.26 Domela had vooral moeite 
met het contrast tussen de omgangsvormen binnen en buiten de Kamer. Had men elkaar net 
op het scherp van de snede bestreden, vertrok men daarna lachend naar sociëteit De Witte 
aan het Plein. Domela vond het komediespel, en suggereerde daarmee in zijn herinneringen 
dat de Kamerleden zo de indruk gaven zichzelf niet serieus te nemen: ‘Ik meende wat ik zei en 
dan kan men als vertegenwoordiger der onderdrukten onmogelijk vriendschappelijk omgaan 
met de onderdrukkers.’27 

Maidenspeeches en nieuwe stijlen van debatteren

De mores van de Kamer vereisten dat Kamerleden het eerste jaar niet spraken, en zeker geen po-
litieke voorstellen deden. Kuyper en Domela hielden zich niet aan beide ongeschreven regels.28

Kuypers bijdrage in het debat over het verbod op kinderarbeid op 29 april 1874 (kinderwet 
Van Houten) wordt als zijn parlementaire maidenspeech beschouwd, omdat hij daarin zijn 
‘antirevolutionaire agenda’ ontvouwde. Daarvoor sprak hij al wel twee keer in maart 1873 over 
de oorlog op Atjeh, waarbij hij tevens een motie indiende. Deze redes betroffen echter volgens 
biograaf Koch meer zorgen om zijn broer Herman die in de Oost was, dan dat ze echt op Kuy-
pers inhoudelijke terrein lagen.29 In zijn rede in het debat over de kinderarbeid betoogde Kuy-
per dat de staat pas in actie moest komen als de maatschappij niet in staat was gebleken om 
bepaalde misstanden op te lossen. Scheiding van kerk en staat betekende volgens hem niet dat 
beide volledig los van elkaar moesten staan (zoals de liberalen wilden) maar juist dat de staat 
het voor de kerk mogelijk maakte haar taken te vervullen. Daarnaast ageerde Kuyper in het 
bijzonder tegen het plan van Van Houten om een leerplicht in de wet op te nemen: daar kon 
geen sprake van zijn zolang er nog onvoldoende bijzondere scholen waren om in de behoefte 
te voorzien. Nog afgezien van de inhoud en vorm van zijn redevoering, was Kuyper volgens 
Koch om twee redenen onsuccesvol: hij sprak veel te lang, met veel bijzinnen en beeldspraak, 
en stelde bovendien als ‘novicius’ aan het einde een amendement voor – een actie die voor 
nieuwe ‘jonge’ Kamerleden zoals gezegd niet acceptabel was.30 

Domela’s maidenspeech op 14 mei 1888 was een interpellatie over de gedwongen winkel-
nering in de noordelijke veengebieden.31 Deze redevoering was veel technischer dan die van 
Kuyper: in plaats van vergezichten over de relatie tussen kerk en staat, sprak Domela concreet 
over de toestand van de veenarbeiders. De boodschap was echter niet minder politiek. Het 
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was een aanklacht tegen de misstanden in het veen; Domela eiste van de regering-Mackay om 
daar in navolging van andere landen iets aan te doen. De liberaal W.A. van der Feltz verweet 
Domela opzettelijk niet de volledige waarheid te schetsen en vulde het verhaal aan vanuit het 
perspectief van de werkgevers van de veenarbeiders. Dit lokte in Domela’s repliek duidelijker 
strijdtaal uit: hier openbaarde zich de klassenstrijd, ‘en daarin is nimmer verzoening denk-
baar, omdat alleen de macht beslist in den strijd tusschen kapitaal en arbeid.’32 

Domela beschrijft in zijn herinneringen dat hij zich – tegen parlementair gebruik in – niet 
tot de voorzitter richtte, maar opende met ‘Mijne Heeren’, en dat minister G.L.M.H. Ruijs 
van Beerenbroek hem vervolgens niet met geachte afgevaardigde aansprak. Inderdaad hielden 
Ruijs en de andere sprekers het bij ‘de interpellant’.33 Dit maakte de onderlinge verhoudin-
gen duidelijk. Volgens de krant Nieuws van den dag was Domela’s rede ‘tamelijk bezadigd’ en 
binnen ‘de grenzen van het onderwerp en van de parlementaire vormen’.34 Het commentaar 
in De Standaard was minder positief: het was geen geweldig optreden, wat deed afvragen of 
de volgende keer ook zo’n enorm publiek kwam opdagen.35 Domela diende uiteindelijk een 
initiatiefvoorstel in omtrent de gedwongen winkelnering. Dit kreeg veel commentaar, zowel 
vanwege de beperkte kwaliteit, als vanwege de persoon van de indiener. Het kwam niet in 
behandeling. De regering kwam namelijk met een eigen voorstel, dat echter steeds aan het 
einde van de agenda werd geplaatst. Hierdoor kwam ook dit feitelijk niet aan de orde, omdat 
andere zaken steeds voorgingen. Mede door deze ervaring verloor Domela alle vertrouwen in 
de mogelijkheden van sociale wetgeving.36

Kuypers politieke stijl, die hem buiten de Kamer wel succes opleverde, paste midden 
jaren zeventig niet in de heersende debatcultuur van de Tweede Kamer. Kuyper en Domela 
gebruikten hun redevoeringen als een belangrijk middel om hun achterban aan te spre-
ken en gelijkgezinden te activeren en mobiliseren. Hun optreden was een voorbode van de 
meer publieksgerichte stijl die vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw in de Kamer 
opkwam. Kamerleden spraken niet langer alleen tegen elkaar, maar begonnen zich in hun 
redevoeringen ook te wenden tot de tribune. Via de bezoekers daar, maar vooral via de 
krantenverslagen werd de kiezer bereikt. Dit was volgens de nrc ook het belangrijkste doel 
geweest van Domela’s interpellatie: ‘vertoon te maken’. De socialist was na het afwijzende 
antwoord van de regering immers toch voldaan gaan zitten.37

Deze zogenoemde getuigenispolitiek was een uiterlijk kenmerk van de ontwikkeling 
waarbij de Kamer (inhoudelijk) steeds meer rekening ging houden met de kiezer. Na Kuyper 
en Domela werd deze manier van spreken het duidelijkst gehanteerd door de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (sdap) en later in het interbellum door diverse getuigenispar-
tijen zoals de kleine christelijke partijen, communisten en nationaalsocialisten. Deze debat-
stijl paste veel meer bij de opvatting van representatie waarbij het ging om verbondenheid 
met een specifieke groep. Ze bood ruimte aan emotie in het debat als tegenhanger van de rati-
onele afstandelijkheid en de zakelijkheid van het juridische debat die tot dan toe gebruikelijk 
was en de politieke stijl van de voorgaande generatie liberalen en conservatieven kenmerkte.38

Opgelucht uit de Kamer – hoe ging het verder?

Beide mannen verlieten na enige jaren Kamerlidmaatschap gefrustreerd en opgelucht de Ka-
mer. Zij ontdekten dat de Kamer voor hen niet het juiste forum was – voor Kuyper vooral 
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toen, getuige zijn latere terugkeer en politiek ‘succes’. Kuyper en Domela gingen echter ver-
schillend met deze negatieve ervaring om.

Kuyper nam in juli 1877 ontslag om zich geheel aan de kerkelijke en buitenparlementaire 
politieke strijd te wijden. Voor de laatste achtte hij klaarblijkelijk het Kamerlidmaatschap niet 
geschikt. In de voorafgaande periode had Kuyper in de Kamer eigenlijk al geen rol van bete-
kenis gehad: tussen januari 1876 en mei 1877 was hij afwezig vanwege langdurig herstel in het 
buitenland na een inzinking. Een terugkeer lag enkele jaren later voor hemzelf nog niet voor 
de hand: in 1886 schreef hij nog dat hij ‘van het politieke tooneel voor goed afgetreden’ was 
en over zijn verheugenis aan het Kamerleven ‘ontkomen’ te zijn.39 Ondanks of wellicht juist 
dankzij de ervaring van de jaren zeventig was het eerste Kamerlidmaatschap van Kuyper wel 
degelijk bepalend voor zijn verdere optreden en de opbouw van de arp. Tijdens zijn herstel-
periode in 1876-1877 had Kuyper volgens Koch alle tijd om zijn kerkelijke en politieke strategie 
te overdenken.40

Vanaf 1877 ging Kuyper met volledige bezieling – met meerdere malen opnieuw een inzin-
king tot gevolg – buiten de Kamer verder zijn politieke boodschap uit te dragen, vooral via De 
Standaard. Het lukte hem ‘to create an opinion’, zoals Nicolaas Beets hem eind jaren zestig toe-
voegde, en dat was ook zijn doel.41 Kuyper schreef eigenhandig een politiek program en slaagde 
in 1879 met de oprichting van de Antirevolutionaire Partij (arp) in het verwezenlijken van de 
door hem langgewenste partijorganisatie. In geloofszaken realiseerde hij een eigen gereformeer-
de universiteit (1880) en bewerkstelligde hij met de Doleantie in 1886 een eigen kerkgemeen-
schap. Versterkt in de maatschappij en met een beweging achter zich, keerde hij in 1894 terug in 
de Kamer en werd zijn politieke carrière in 1901 bekroond met het minister-presidentschap. 

Domela schreef, nadat in juni 1891 duidelijk was geworden dat hij definitief geen tweede ter-
mijn als Kamerlid zitting zou nemen, dat hij blij was dat hij niet meer ‘als een melaatse (…) in 
dat college van honderd’ zat.42 Zijn houding tegenover de ‘parlementaire weg’ verbeterde zeker 
niet door zijn ervaringen in de Tweede Kamer, die ertoe leidden dat hij zijn deelname beperkte, 
en nog verder in antiparlementaire richting opschoof. Bij de Arbeidstijdenwet in 1889 sprak 
hij nog wel om de ‘wenschen van de sociaal-democratische partij te belichamen’. Op de twijfel 
van minister van Justitie Ruijs of het wel paste bij de plicht en roeping van een Kamerlid om 
aanmerkingen niet in amendementen te verwerken, repliceerde Domela dit achterwege te laten 
‘omdat de kans van slagen voor amendementen mijnerzijds zeer gering is, (en) het een noode-
loos beschikken zou zijn over uw tijd, wanneer ik de wijzigingen indiende, die ik noodzakelijk 
acht’.43 Achteraf zag hij nog een effectievere manier waarop de Kamer hem dwars had kunnen 
zitten. Zijn medeleden hadden hem moeten benoemen als lid van de commissie voor de ver-
zoekschriften, wat gebruikelijk was voor jonge (nieuwe) leden. Door het vele werk dat dit met 
zich meebracht, zou hij geen tijd meer over hebben gehad voor andere activiteiten.44 

Domela genoot, getuige de enorme mensenmassa die bij zijn begrafenis in 1919 op been 
was, een flinke aanhang onder de (armere) bevolking. Parlementair-politieke betekenis gaf hij 
hier echter niet aan, na zijn wending tot het anarchisme eind jaren 1890. Hij speelde in die be-
weging echter geen duidelijke organisatorische rol, en richtte zich vooral op het schrijven van 
historische publicaties.45 Waar Kuyper de antirevolutionaire beweging belichaamde, bleef de 
socialistische groepering verscheurd tussen parlementarisme en revolutie, waarvan Domela 
slechts de tweede richting vertegenwoordigde. De vereenzelviging van Kuyper met de arp riep 
binnen de antirevolutionaire beweging weerstand op. De breuk met De Savornin Lohman, die 
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leidde tot een aparte christelijk-historische partij, had te maken met een verschil in visie op 
politiek, maar voor een belangrijk deel ook met persoonlijke wrijving.46 

Krap twintig jaar na zijn eerste, weinig succesvolle Kamerlidmaatschap, lukte het Kuyper 
alsnog zijn draai in de politiek te vinden. Dat was deels het gevolg van zijn activiteiten buiten 
de Kamer en de groei van de arp. Dit resulteerde in meer partijgenoten in het parlement dan 
in 1874, die bovendien nadrukkelijker samenwerkten. Hij had daardoor een betere uitgangs-
positie en wist (nog) beter waar hij heen wilde. De politieke strijd namens een specifieke ach-
terban en hun belangen had de samenwerking en steun van gelijkgestemden belangrijker ge-
maakt. Met meer leden had een groep meer gewicht en daarmee een grotere stem. Het geloof 
als politieke factor was bovendien geaccepteerd geraakt door het groeiend aantal Kamerleden 
dat dit als uitgangspunt hanteerde. De specifieke stijl van Kuyper riep overigens nog steeds 
weerstand op, vooral tijdens zijn premierschap tussen 1901 en 1905.

Voor Domela’s eerste ‘opvolgers’, de sociaaldemocraten P.J. Troelstra en H.H. van Kol, gold 
dat zij in 1894 een stuk hartelijker werden ontvangen in de Tweede Kamer dan hun erflater. 
Zowel hun burgerlijke afkomst als Troelstra’s achtergrond als jurist speelde daarbij een rol.47 
Zij werden netjes begroet, wat overigens niet betekende dat ze daarna niet (inhoudelijk) sterk 

De onthulling van het standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis op het Nassauplein in Amsterdam, 

29 augustus 1931

[Foto: Stadsarchief Amsterdam – Vereenigde Fotobureaus nv]
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bestreden werden. Ook voor de socialisten gold dat zij door een groeiend aantal een politieke 
factor werden om rekening mee te houden. Desniettemin was het afschudden van de revolu-
tionaire veren nodig voordat zij echt als legitieme politieke speler werden gezien.

Aan het einde van de negentiende eeuw was de algemene politieke cultuur langzaam op-
geschoven in de richting van de meer publiekgerichte stijl die Kuyper en Domela al hanteer-
den. Zij hadden hiervoor persoonlijk, en niet zonder tegenslag, de weg vrijgemaakt. Het ver-
woorden van de belangen van een bepaalde groep (een specifieke bril om naar het algemeen 
belang te kijken) raakte meer en meer gemeengoed. Dat gold ook voor het samenwerken in 
partijen (de Kamerclubs kregen in 1887 toestemming om voortaan in de Kamergebouwen 
te vergaderen). Een partijdige stijl van politiek bedrijven gericht op de (eigen) kiezers, was 
kenmerkend voor deze nieuwe politieke cultuur. In de twintigste eeuw zouden beide as-
pecten steeds opnieuw ter discussie komen te staan en daarmee de politieke cultuur blijven 
beïnvloeden.
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