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Inleiding
De democratie is niet zonder meer als legaat van de Franse Revolutie te 
beschouwen. Onderzoek naar de houding van politieke partijen tegen
over de democratie levert echter veel materiaal op omtrent hun apprecia
tie van de belangrijkste aan die Revolutie ten grondslag liggende noties. 
In dit stuk is geprobeerd van een aantal Nederlandse partijen na te gaan 
hoe zij rond 1945 hun houding bepaalden, tegen de achtergrond van vol
tooid verleden tijd geworden depressie en oorlog.

Elke poging tot beantwoording van vragen naar de betekenis van kern
begrippen uit het idioom van de Franse Revolutie voor de Nederlandse 
politieke partijen rond 1945, dient te worden voorafgegaan door een ken
schets van de toen heersende tijdgeest. Historici moeten niet te gauw het 
woord ‘uniek’ in de mond nemen (want elk moment in de geschiedenis 
heeft unieke aspecten). Van het bevrijdingsjaar mogen we echter toch 
wel zeggen dat de omstandigheden extreem ongewoon waren en dat de 
tijdgeest -  reflectie immers van die extreme ongewoonheid -  doortrok
ken was van unieke tintelingen.
Nederland bruiste van energie. T e veel energie zelfs om de overvloed 
aan kansen en opties in politiek en economie netjes in een volgorde van 
prioriteiten en posterioriteiten te zetten en ze een voor een te benutten. 
Bovengronds was het politieke leven in de voorbije tijd geheel tot stil
stand gekomen. Ondergronds echter was een keur van nieuwe perspec
tieven uitgedacht die in het voorjaar van 1945 naar buiten barstte en elke 
ideologische o f meer eclectische geest tot inspiratie kon dienen bij het 
construeren van staatkundige bouwsels. Maar het was lang niet allemaal 
vernieuwing wat de klok sloeg. Ook politici en voormannen -  het waren 
inderdaad bijna uitsluitend mannen -  van maatschappelijke organisaties 
voor wie de traditie van hun partij maat aller dingen was gebleven, wis
ten veelal moed en kracht te putten uit de oorlogservaring. Wat hen be
treft had de traditie zich ten overvloede gelegitimeerd in het verzet
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of anderszins en was het tijd voor een beloning, bij voorbeeld in de vorm 
van een stevige positie in de regering. Kortom: de tijdgeest werd vooral 
bepaald door exuberante hoop, verwachting en vertrouwen, de schrifte
lijke neerslag daarvan in krant en brochure door een creatief en krachtig 
woordgebruik.
Alles kon en alles lag open in 1945. De wil tot hervorming en de daarvoor 
vereiste energie waren bovendien in ruime mate voorhanden. Toch ver
anderde er achteraf beschouwd weinig ten opzichte van vroegere regels 
en structuren.1 Hoe valt dat te verklaren? Van cruciale betekenis was dat 
de belangrijkste organen van de staat -  regering en parlement -  zich res
pectievelijk goed hadden gehouden en niet waren gecompromitteerd. 
Als het kabinet niet zou zijn uitgeweken naar Londen en de Duitsers er 
vervolgens met salamitactieken in waren geslaagd regering en volksver
tegenwoordiging te verleiden tot (enigerlei mate van) sanctionering van 
hun bewind, zou 1945 een politiek bijltjesjaar zijn geworden, veronder
steld dat de oorlog overigens eenzelfde verloop had gehad. Ook van de 
meeste politieke partijen en vakbonden kan worden gezegd dat ze, hoe
wel soms alleen dank zij de genade van opheffing door de vijand, hun 
vroegere kiezers en leden recht in de ogen konden kijken. In de illegali
teit gedreven hadden zij ondergronds netwerken van contacten tot stand 
gebracht, vaak verbonden met de vrije pers. Zo kon meteen na de oorlog 
het hele spectrum van partijen en daaraan gelieerde maatschappelijke 
organisaties rudimentair herrijzen. Het volle jaar dat de vernieuwers van 
de Nederlandse politiek lieten verstrijken voor er verkiezingen plaats
vonden, werd dan ook niet het jaar van vernieuwing, maar het jaar van 
consolidatie. Juist de partijen die het felst protesteerden tegen het uitstel 
(vanwege het inconstitutionele, opportunistische motief daarachter), 
profiteerden er het meest van. Zij hadden alle kans hun zaken op orde te 
brengen, terwijl de Nederlandse Volks Beweging (n v b ) en de Partij van 
de Arbeid die daaruit voortkwam, klap na klap kregen, onder meer door 
de Indonesische kwestie.
Daarmee is een andere belangrijke factor genoemd die grootscheepse 
vernieuwing in de weg stond. Het conflict met Indonesië deed alle poli
tieke groeperingen ‘nolens volens’ kleur bekennen -  oftewel abstract ge
formuleerde principes concreet maken -  in een kwestie die door het pu
bliek met buitengewone interesse werd gevolgd. Voor de PvdA was het 
de eerste krachtproef, en volgens veel kiezers aan de vleugels van de 
waardenschaal links-rechts bracht ze het er slecht vanaf. Het gevolg was 
dat het denken over en het werken aan vernieuwing door de sociaal-de-

90



mocraten ergens halverwege werd gestaakt. De PvdA verloor haar on
schuld en leidde verder het leven van een gewone politieke partij, recht
ser, groter en machtiger dan de vroegere s d a p . De ‘vernieuwing’ (hier: 
geleidelijke aanpassing aan nieuwe omstandigheden) van de anti-Door- 
braakpartijen werd eveneens door de Indonesische kwestie belemmerd. 
Vooral de a r p  werd het slachtoffer van een vergaande fixatie op het her
stel van recht en orde in Indonesië. Aan hun eigen herstel als bij-de-tijd- 
se volkspartij kwamen de Anti-revolutionairen daardoor niet toe.
Voor de Koude Oorlog geldt ‘mutatis mutandis’ hetzelfde als voor het 
Indonesische conflict. Ook het ontstaan van de tegenstelling tussen Oost 
en West veroorzaakte polarisatie tussen (klein) links en (groot) rechts 
en droeg er zo toe bij dat de wittebroodstijd van de vernieuwing slechts 
kort duurde. De Koude Oorlog fungeerde in de Nederlandse politiek als 
‘equalizer’ . De democratische partijen (alle min één) liepen te hoop te
gen het communisme op een wijze die tal van uitingen van afwijkend in
zicht -  waarvan vele nuchterder beschouwd niet hoefden te duiden op 
een gebrek aan democratische zin -  in de taboesfeer deed belanden. Niet 
alleen in de politiek gingen de luiken dicht; de hele maatschappij, de cul
tuur in breedste zin die onder invloed van de economische nood en het 
wederopbouwethos toch al begon te lijden aan eenvormigheid, omhels
de het conformisme.

Men dient het echter niet voor te stellen alsof de vernieuwing na de oor
log is gestuit door tegenslag, hetgeen dreigt te gebeuren als te veel na
druk wordt gelegd op omstandigheden als Indonesische kwestie en Kou
de Oorlog. Als we alle oorzaken voor het achteraf te constateren gebrek 
aan grote verandering samennemen, springen toch vooral de theoreti
sche tekortkomingen van de vernieuwingsbeweging in het oog. De 
Doorbraak diene hier als voorbeeld. Een zo weerbarstig doel als de poli
tieke herverkaveling van Nederland vroeg, als ze al te realiseren was, om 
een flexibeler concept en een minder plompe strategie, bovendien om 
meer tijd. Door al te veel vertrouwen op willigheid van de tijdgeest en 
dus te mikken op snelheid deden de vernieuwers een sfeer van overrom
peling ontstaan die hun tegenvoeters tot uiterste waakzaamheid bracht. 
De euforie van de bevrijding begunstigde een grote sprong voorwaarts, 
inderdaad. Al in Sint-Michielsgestel, in ander overleg voor de bevrij
ding en verder in allerhande publikaties van kort na 5 mei, was echter te 
proeven geweest dat het confessionalisme zich geenszins gewonnen gaf. 
Op die tekenen aan de wand lijkt onvoldoende acht te zijn geslagen.
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De Doorbraak zou zich, om een succes te worden, op twee fronten heb
ben moeten voltrekken. De scheidsmuren tussen confessioneel en niet- 
confessioneel hadden met een beroep op de eis van de tijd moeten wor
den geslecht, zonder dat dit ten koste was gegaan van de aantrekkelijk
heid van die nieuwe politieke formatie, de Partij van de Arbeid, voor het 
SDAP-electoraat. Ook het omgekeerde geldt: de PvdA had een meer dan 
gewone aantrekkingskracht op de arbeiders uit de confessionele hoek 
moeten uitoefenen om ook hen tot de overstap te bewegen en daardoor te 
voorkomen dat alleen vertegenwoordigers van de middengroepen uit die 
kring met de antithese zouden breken. In de gegeven omstandigheden 
was dit een onmogelijke opgave. De beklemtoning, door de PvdA, van 
de religieuze factor in haar beginselen stootte veel potentiële kiezers af 
en ging anderzijds niet ver genoeg om de confessionele kiezers te win
nen. De kiezers lieten merken niet onder de indruk te zijn van de ‘histo
rische opdracht’ die het Nederlandse volk volgens de protagonisten van 
de Doorbraak te vervullen had. Het kan overigens zijn dat de behoefte 
aan een herschikking van partijen eigenlijk groter was dan uit de uitslag 
van 1946 valt a f te leiden, maar dat het publiek te weinig mogelijkheden 
kreeg aangeboden om daaraan uitdrukking te geven.
Wie overwoog de confessionele politiek de rug toe te keren had de keus 
uit de PvdA, de Partij van de Vrijheid en de CPN. Wellicht had een iets 
gevarieerder aanbod van partijen het beeld drastisch kunnen wijzigen. 
Hadden achteraf gezien, en beoordeeld vanuit het Doorbraakstreven, 
s d a p , VDBen c d u  (die in de PvdA zouden opgaan) en eventueel daar
naast nog een vanuit de n v b  opgerichte ‘kleine PvdA’, niet beter kun
nen afspreken innig samen te werken o f een federatief verband aan te 
gaan, in plaats van te fuseren? Zou dat zijn gebeurd, dan was de winst 
voor de c p n  in 1946 minder spectaculair geweest en had de groep-Oud 
(die de PvdA in 1947 teleurgesteld verliet) nooit uit hoeven treden. De 
strijd voor o f tegen de Doorbraak zou niet het karakter van een strijd 
voor o f tegen ‘het socialisme’ hebben gekregen, een begrip waarvoor ve
len nu eenmaal terugdeinsden en dat voor anderen met het epitheton 
‘personalistisch’ niet aantrekkelijk meer was. De Doorbraak zou dan ge
zeten hebben in de (al dan niet federatieve) samenwerking die op termijn 
toch wel op een fusie zou zijn uitgelopen. De PvdA alleen kon de Door- 
braak-idee niet torsen. Zij had zich dus beter in meer dan één gedaante 
aan de kiezer kunnen presenteren.
De latere ontwikkelingen hebben bevestigd dat de Nederlandse politiek 
zich niet zo maar in het keurslijf van twee hoofdstromen (progressief en
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conservatief) laat persen, maar een nadere nuancering en profilering ver
langt.2 De idealisten van het eerste uur hebben op zichzelf geen ongelijk, 
wanneer zij op dergelijke gedachten reageren met de opmerking dat zo’n 
andere aanpak afbreuk zou hebben gedaan aan het hoge ideaal.3 De 
vraag is simpelweg o f het belang van de grootscheepse politieke vernieu
wing in 1945/1946 het meest gediend was met haast (om het getij niet te 
laten verlopen) dan wel met nuchterheid (om potentiële aanhangers van 
de Doorbraak niet kopschuw te maken).

Het bovenstaande is deels speculatie. Een beschouwing over de Neder
landse politiek in het eerste vredesjaar kan niet helemaal voorbijgaan aan 
‘wat had kunnen zijn’ . Aangezien dit stuk moet dienen als bijdrage aan 
een boek over de Nederlandse politiek en de ideeën van de Franse Revo
lutie, is het goed ons nog eenmaal expliciet a f te vragen in hoeverre het 
jaar 1945 revolutionaire potenties had, o f anders gezegd: o f het tot een 
ware omwenteling had kunnen leiden. Naar Nederlandse 20ste-eeuwse 
maatstaven dan wel. Een omwenteling dus in de betekenis van een reeks 
van gebeurtenissen die tot gevolg zou hebben gehad dat andere indivi
duen en andere groepen en andere categorieën van mensen dan voor
heen de macht bezaten, o f dat een totaal van het voorgaande verschillend 
politiek systeem in werking trad.
De vraag stellen is haar beantwoorden. Alle unieke tintelingen in de tijd
geest ten spijt hunkerde Nederland in 1945 naar een terugkeer uit de ille
galiteit naar de legaliteit, om diverse redenen die hiervóór al zijn aange
duid. Zozeer zelfs dat de Illegaliteit (met een hoofdletter), wier inspan
ningen toch van enorme betekenis waren geweest voor het morele gezag 
van ons land in de internationale context (zowel tegenover onze bevrij
ders als tegenover de overwonnen Duitsers), spoedig uit de gratie raak
te.4 Met andere woorden: voor grote veranderingen tot aan en over de 
grens van het staatsrechtelijk geoorloofde was het de tijd niet. Opvallend 
aan de gang van zaken op politiek en staatsrechtelijk gebied is juist de 
moeite die de diverse Nederlandse overheden zich getroostten om het 
bestuur zo snel mogelijk in wettige banen te loodsen. Het besef dat het 
openbaar bestuur zich licht kon compromitteren door in de chaos die nu 
eenmaal inherent is aan elke overgangssituatie, zaken naar zijn hand te 
zetten, deed de balans soms zelfs doorslaan naar al te grote behoedzaam
heid, en dus onwerkbaarheid van de bedachte constructies. Er waren 
mensen die alles wat bedoeld was om de vernieuwing politiek en staats
rechtelijk een steuntje in de rug te geven (zoals de beslissing om niet on
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middellijk parlementsverkiezingen te houden en de oplossing die be
dacht werd voor de vervulling van open plaatsen in het noodparlement) 
in een sfeer van onwettigheid en manipulatie trokken. De a r p  deed dat 
bij voorbeeld en sprak dan ook van ‘revolutie’ . Als die magere feiten de 
revolutie van 1945/1946 moeten voorstellen, dan is er van een omwente
ling als boven omschreven natuurlijk geen sprake geweest.
Kortom, wat er ook ‘had kunnen zijn’, geen revolutie. De economische 
nood was aanzienlijk, maar noch bij een grote noch bij een kleine om
wenteling had iemand op dat punt iets te winnen. Alleen van een soepe
le, volgens constitutionele regels verlopende overgang naar een normaal 
bewind mocht spoedig herstel van voedselvoorziening en leniging van 
andere materiële noden worden verwacht. Weinigen twijfelden aan de 
opdracht en de mogelijkheden van de staat om de burger het maximum 
aan welvaart te verschaffen dat het economisch draagvlak toeliet. De cri
sis en kritiek der democratie van de jaren dertig, gevolg van onder meer 
de economische depressie, schenen vergeven en vergeten. De memorie 
van de Nederlandse kiezer reikte in de gegeven omstandigheden niet 
verder dan de bezettingstijd. De rampspoed van die periode kwam ge
heel voor rekening van een externe, thans vernietigend verslagen vijand.

Zoals aan het begin van deze paragraaf al is gezegd, handelt dit stuk ver
der over de visie van een aantal Nederlandse politieke partijen op de de
mocratie, eerlijk gezegd ook om discussies over het wezen van die revo
lutie (waar de schrijver, leek op dat terrein, liever niet in betrokken zou 
raken) te omzeilen. Bezien zal worden hoe onmiddellijk na de oorlog 
werd gedacht over de functie van politieke partijen in het nieuwe Neder
landse bestel. Een bestel dat uitdrukking is o f moet zijn van de gedachte 
dat het volk de staat en dus zichzelf bestuurt, met de gelijkwaardigheid 
van alle burgers als uitgangspunt.
De meeste aandacht zal uitgaan naar k v p , a r p / c h u  en Partij van de 
Arbeid. De positie van de liberalen wordt alleen globaal gekarakteri
seerd. Dit vanwege hun bescheiden betekenis in termen van Tweede- 
Kamerzetels (zes in 1946) en de geringe mate waarin zij hun politiek pro
gramma op papier uitwerkten -  er in de praktijk gestalte aan geven kon
den zij tot 1948 alleen in Kamerdebatten.

De katholieken
De Rooms-Katholieke Staatspartij was vóór de Tweede Wereldoorlog 
verreweg de grootste politieke partij. Het verschil met de eerstvolgende
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in grootte (de s d a p ) bedroeg, uitgedrukt in leden van de Tweede K a
mer, tussen 1918 en 1940 nooit minder dan zes zetels. Bij de laatste ver
kiezingen (1937) was het verschil acht zetels (31-23). Pas na een hele tijd 
niets kwam de ARP met zeventien zetels waarvan er dan nog drie o f vier 
te danken waren aan het ‘Colijn-effect’ -  het verschijnsel dat mensen die 
normaliter een ander politiek tehuis prefereerden zich eenmalig verbon
den met deze sterke man.
Wat de katholieken feitelijk in de Nederlandse politiek te vertellen had
den correspondeerde echter niet met hun theoretische overmacht. Drie 
kabinetten uit de periode tussen de Wereldoorlogen kenden weliswaar 
een katholieke premier (Ch.J.M . Ruys de Beerenbrouck), maar elke ver
gelijking van Ruys’ positie met die van de Anti-revolutionaire minister
president Colijn, die vier kabinetten leidde (plus een vijfde dat nauwe
lijks als zodanig kan worden aangemerkt omdat het slechts enkele dagen 
standhield), voert tot de conclusie dat de katholieken in het ‘protestant
se’ Nederland, o f beter wellicht Holland, tweederangs bestuurders ble
ven, ook wanneer zij nominaal de eerste rang bezetten.
Het was niet alleen de hun door coalitiepartners opgelegde ‘voogdij’ die 
hen dwarszat.5 De r k s p  werd het leven ook lastig gemaakt door opposi
tie in de eigen gelederen. Verzet van links, dat vooral steunde op de ka
tholieke arbeiders en werd beïnvloed door J.A . Veraarts Sint-Michaëlbe- 
weging (tussen 1922 en 1925; een beweging die de r k s p  aanspoorde zich 
te verjongen tot ‘de grote hervormingspartij voor het sociaal-economi- 
sche’), en oppositie van de kant van jonge intellectuelen die getergd wa
ren door de lijdelijkheid van de RKSP-top inzake verschillende strijd
punten in de katholieke emancipatie (zoals de opheffing van het kwet
sende processieverbod).
Deze laatste groep organiseerde zich rond de tijdschriften Roeping en 
De Gemeenschap. Van De Gemeenschap, die zelf al een aantal keren door 
het episcopaat werd berispt vanwege aanvallen op de gevestigde katho
lieke politiek, splitste zich later De Nieuwe Gemeenschap af, een blad 
met een nog veel radicaler en gaandeweg ook steeds meer anti-demo- 
cratische toon. De katholieke wereld distantieerde zich van dergelijk 
extremisme. Verreweg de meeste jonge intellectuelen sneden de band 
met de r k s p  niet door, mede doordat na 1933 ook aan degenen die aan
vankelijk gefascineerd waren geweest door zwarte en bruine bewegin
gen, duidelijk werd welke excessen die creëerden. Het episcopaat was 
de r k s p  behulpzaam in deze, door in 1934 (in het zogenaamde Vasten
mandement) en in 1936 opnieuw duidelijke grenzen te stellen aan kri-
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tiek van dissidenten op de democratie en op het functioneren van de po
litieke partijen.
Daarbij kwam dat de r k s p  de critici van de democratie enigszins tege
moet kwam door zelf vraagtekens te zetten bij een aantal aspecten van 
ons parlementair stelsel. In de literatuur wordt in dit verband gewezen 
op een rapport over de ‘wijziging van ons staatsbestel’ dat in 1936 werd 
uitgebracht door een zware commissie onder voorzitterschap van C. Go- 
seling. Daarin werd gepleit voor bepaalde beperkingen van het recht van 
vereniging en vergadering voor partijen die niet ‘de verzorging van het 
algemeen welzijn’ beoogden (wat bij nauwkeurige lezing vooral bleek te 
slaan op extreem-linkse partijen, en verder op een in 1937 door C .P.M . 
Romme gepubliceerde brochure over het ‘erfelijk nationaal koning
schap’, waarin deze pleitte voor vergroting van de macht van de vorst).6 
Vastgesteld kan dus worden dat de r k s p , of in ieder geval bepaalde krin
gen in die partij, kwetsbaar waren voor ondemocratische verleidingen. 
Het is daarbij van belang een helder onderscheid te maken tussen pogin
gen de democratie beter te laten functioneren door middel van experi
menten ontleend aan vooral het Italiaanse en het Portugese voorbeeld, 
en het zonder meer sympathiseren met totalitaire regimes, al dan niet ge
paard gaande met een streven die systemen naar Nederland over te plan
ten.7
Dergelijke onkritische sympathie kan de r k s p  niet worden aangewre
ven. Wel was er sprake van een voortdurend speuren naar mogelijkhe
den om staat en samenleving meer te laten beantwoorden aan het ideaal
beeld van organische eenheid in verscheidenheid dat steeds duidelijker 
naar voren kwam als het alternatief, sterker: de redding voor het verdeel
de Nederland van de jaren dertig. Men bedenke verder dat de r ksp  
minder dan de andere partijen baat had gehad bij participatie in (de N e
derlandse variant van) de parlementaire democratie. De potentiële 
macht van het katholieke volksdeel was in weerwil van permanente rege
ringsdeelname door de r ksp  nog altijd niet tot uitdrukking gekomen in 
proportionele invloed op de gang van zaken in Den Haag en volledige 
integratie van de katholieken in de Nederlandse samenleving. Integen
deel, het anti-papisme nam in de jaren twintig en dertig sterk toe, door
dat datgene wat de katholieken wél aan macht wisten te ontplooien bij de 
rest van het land vrees opwekte voor toekomstige -  door een hoog ge
boortencijfer -  ultramontaanse suprematie. Het feit dat de politiek geen 
oplossing wist te vinden voor de economische depressie bracht vooral de 
r k s p , met haar grote arbeidersaanhang in het zuiden, in ernstige moei
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lijkheden. Geen van de andere verzuilde partijen was immers in dezelfde 
mate als zij een sociologisch gedifferentieerde ‘volkspartij’ .
Derhalve had de r k s p  als enige grote partij aan het begin van de Twee
de Wereldoorlog geen enkele reden om met tevredenheid op het inter
bellum terug te zien. Voor de s d a p  had 1939 tenminste eindelijk de lang 
verbeide regeringsdeelname gebracht. De a r p  had de voltooiing van 
haar strijd om erkenning juist mogen aanschouwen. De c h u  kon menen 
zich in 1939, door Colijn te laten vallen, onder de anti-revolutionaire 
overheersing te hebben uitgeworsteld. Voor de r k s p  was het louter een 
frustrerende periode geweest van uitgestelde emancipatie. Dit verklaart 
het gevoel van bevrijding in katholieke harten toen door de motie-Dec- 
kers in 1939 een eind werd gemaakt aan de christelijke coalitie. Men 
maakte zich los uit de knellende omarming door allengs meer veraf
schuwde coalitiepartners en zette, door met de s d a p  te gaan regeren, 
een belangrijke stap naar een nationale politiek. Daarvan werd verwacht 
dat die op termijn ook de erkenning met zich mee zou brengen van de 
positie waarop de katholieken aanspraak maakten. Colijn had voor de ka
tholieken volledig afgedaan, en voor de meesten van hen ook alles waar 
deze man -  een ‘voor ons volk gevaarlijke machtswellusteling’ noemde 
RKSP-voorman Aalberse hem in 19408 -  voor stond.
Na de meidagen van 1940 zag de r k s p  voor zichzelf al spoedig geen op
dracht meer en gaf zij zich met onthutsend weinig reserves over aan het 
eenheidsstreven van de Nederlandse Unie. De leden kregen het advies 
zich bij de nieuwe organisatie aan te sluiten. Het bestuur droeg de afde
lingen op, zich geheel ten dienste van de Unie te stellen indien daaraan 
van die kant behoefte bestond. Waarom? Het streven van het drieman
schap -  nationale samenwerking op de allerbreedste grondslag, zonder 
onderscheid naar confessie o f politieke overtuiging -  en de oproep tot 
doelbewuste arbeid voor het behoud en de versterking van vaderland en 
volksgemeenschap sloten nauw aan bij het in de r k s p  diep gevoelde 
verlangen naar een andere, op grotere sociale gezindheid stoelende orde. 
De houding van de RKSP-top impliceerde echter geenszins dat van nu af 
aan katholieke partijvorming principieel werd afgewezen. In de gegeven 
situatie moest de katholieke eenheid na de nationale eenheid op de twee
de plaats komen. L . de Jong veronderstelt dat het episcopaat de tijdelijke 
berusting van de r k s p  in het verdwijnen van de eigen organisatie dekte. 
De bewoordingen waarin de gang van zaken wordt beschreven in de 
meteen na de oorlog verschenen, van een kerkelijk ‘imprimatur’ voorzie
ne bundel over Het verzet van de Nederlandsche Bisschoppen tegen Natio
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naal-Socialisme en Duitsche Tyrannie doen echter anders vermoeden.9 
Op de discussies over het al dan niet attentistische, capitulationistische 
o f zelfs collaborerende karakter van de Nederlandse Unie kan hier niet 
worden ingegaan. Vastgesteld wordt slechts dat de r k s p  met haar onge
conditioneerde steun een uitzondering vormde, s d a p  en v d b  waren 
ambivalent. Liberale Staatspartij, a r p  en c h u  zetten zich tegen de 
Unie af, de laatste twee partijen zelfs heel demonstratief door gezamen
lijk in massavergaderingen te protesteren tegen de bezetting van Neder
land door de Duitsers én tegen de idee dat het daardoor ontstane politie
ke vacuüm een goede gelegenheid bood om het staatsbestel te hervor
men.
De vraag of, hoe en wanneer de katholieke eenheidspartij zou moeten 
herrijzen werd actueler naarmate het einde van de oorlog voor iedereen 
voelbaar dichterbijkwam. Een belangrijke kwestie was in dat verband o f 
die partij een tot leven gewekte RKSP zou moeten zijn, dan wel een nieu
we partij met een andere programmatische basis. Het debat hierover 
werd gevoerd onder voortdurende, tot haast aanzettende pressie van de 
zich snel ontplooiende Doorbraak-gedachte. Deze dreigde het hele pro
bleem van de katholieke partijvorming te achterhalen voordat episco
paat, oud RKSP-kader en nieuwe lichtingen van katholieke prominenten 
tot een zorgvuldige afweging hadden kunnen komen.
In publikaties van Bank en Manning is uitvoerig uit de doeken gedaan 
hoe de NV B faalde in haar pogingen de grote massa der katholieken voor 
de Doorbraak te winnen en hoe de k v p  tot stand kwam.10 Aan die ont
wikkeling hoeft daarom hier wat de feiten betreft geen aandacht te wor
den besteed. Wel dient te worden ingegaan op de meningen van de dis
cussianten rond het thema katholieke partijvorming, voor zover hun ar
gumenten licht werpen op aard en karakter van de ten slotte gestichte 
eenheidspartij. Was confessionele partijvorming een kwestie van princi
pe o f van opportuniteit? Indien het laatste gold: in welke richting wezen 
dan de omstandigheden? Hoeveel gewicht moest de mening van het epis
copaat dat zich al heel vroeg als tegenstander van de ontzuiling had doen 
kennen, in de schaal leggen? Grote vragen waarop niet altijd een eendui
dig antwoord was te geven.
Terwijl de Nederlandse bisschoppen al actie ondernamen om de katho
lieke sociale en politieke organisaties na de oorlog snel te doen herleven, 
publiceerde F .J.F .M . Duynstee voorjaar 1944 onder pseudoniem Het 
Glazen Huis. In deze brochure nam de auteur stelling tegen geluiden die 
in katholieke kring alom schenen op te klinken en die behelsden dat er
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na de bevrijding geen eigen politieke partij zou dienen terug te keren. 
Duynstee komt met een radicaal standpunt. Een katholieke partij is in 
beginsel de meest juiste vorm voor de staatkundige activiteit van katho
lieken in een niet-katholiek land. Is de herleving van een katholieke par
tij ook opportuun? Ja, onder meer vanwege het nog lang niet voltooid 
zijn van de katholieke emancipatie. Die emancipatie merkt hij aan als 
een nationaal belang. De Nederlandse eenheid is gebaat met een synthe
se tussen de Noordnederlandse cultuur en de katholieke cultuurwaar
den, en die zal alleen tot stand kunnen komen indien katholieken naar 
evenredigheid ‘in cultuurdragende functies’ worden benoemd; de katho
lieke partij kan zulks afdwingen.11
Duynstee verklaart de in Zuid-Nederland wijdverbreide kritiek op het 
functioneren van de Staatspartij en het vooral daar sterk opgekomen 
eenheidsstreven uit het volgende: een gebrek aan inzicht in de stand van 
de emancipatie en in de tegenstelling tussen Noord en Zuid. Overigens 
neemt de auteur het maar half voor de r k s p  op. Met veel van de bezwa
ren tegen de Staatspartij is hij het eens. Zij zou dus wat hem betreft ook 
niet in dezelfde vorm moeten terugkeren. Over de houding van het 
RKSP-kader in oorlogstijd is Duynstee voorzichtig. De grieven tegen 
‘schuilkelderpolitici’ hebben ‘in enkele gevallen schijn van juistheid’, 
maar een grote groep hield zich goed.12 Bezwaren heeft hij tegen ‘een be
klemtoning van de na-oorlogsche staatkundige beteekenis van de ver
zetsgroepen ten nadeele van die der levensbeschouwingen’ en tegen ‘dat 
soort patriotten, dat zich in zelfverheffing aan de na-oorlogsche staat
kunde wil opleggen’ .13 Ten aanzien van de verhouding tussen het kerke
lijk gezag en de op te richten politieke partij zegt Duynstee dat een ka
tholieke partij zich aan dat gezag dient te onderwerpen en ook aan de 
kerkelijke indirecte bestuursmacht in tijdelijke (aardse) aangelegenhe
den. Voor alle duidelijkheid wordt zijn uitleg terzake hier voluit geci
teerd: ‘De onderwerping houdt in, dat de partij, zoo zij zich vergist en 
afdwaalt van de natuurlijke zedelijke normen o f de eischen van het ziele- 
heil ten aanzien van de tijdelijke samenleving, openstaat voor een cor
rectie van de zijde der K erk.’ 14
De hoofdlijnen van Duynstees opinies zijn terug te vinden in de grond
slagen van de in december 1945 opgerichte k v p .
Verschillende auteurs kwamen met publikaties (artikelen in illegale bla
den als Christofoor en J e  Maintiendrai en brochures) tegen hem in het ge
weer. Onder hen was L .G .A . Schlichting die zich na de bevrijding bij de 
Nederlandse Volksbeweging zou aansluiten. In een tweetal brochures
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bestreed Schlichting dat de kerk de gelovigen zou (kunnen) verplichten 
eensgezind over alle politieke vraagstukken te oordelen. Wèl zou de ker
kelijke overheid ten overstaan van een concreet gevaar -  zoals de op
komst van het nationaal-socialisme die aanleiding was geweest tot het 
Vastenmandement van 1934 -  de katholieken mogen vermanen tijdelijk 
hun meningsverschillen te vergeten en gesloten op te treden. Van zo’n 
situatie was thans geen sprake.15 Tegen het herstel van een katholieke 
partij pleitte ook D.A. van Meegeren, volgens wie de tijd voor een ‘pax 
Neerlandica’ was aangebroken, nu de ‘vaderlandervaring’ van de oorlog 
de staat had gesmeed tot ‘een organische en organiseerende eenheid van 
een waarachtig volk’ .16 Duynstee kreeg echter van diverse kanten ook 
krachtige bijval. Het feit dat de kerk zijn ideeën steunde is doorslagge
vend geweest voor de afloop van het debat. Toen na de bevrijding de ka
tholieke kranten weer normaal konden verschijnen en die zich ook ach
ter de terugkeer van de eigen politieke organisatie stelden, was het pleit 
spoedig beslecht. Veel afvalligen (mensen die adhesie hadden betuigd 
met het programma van de n v b ) keerden terug in het katholieke kamp. 
Van hen gold De Quay, mede-oprichter van de door de r k s p  zo harte
lijk gesteunde Nederlandse Unie, algemeen als de belangrijkste prijs die 
door de ‘herstellers’ in de wacht werd gesleept.
De nieuwe organisatie kwam Katholieke Volkspartij te heten. De toevoe
ging ‘Rooms’ liet men vervallen om het algemeen-Nederlandse karakter 
van de partij, die zich voortaan als program-partij zou afficheren, te be
nadrukken. Het lidmaatschap werd opengesteld voor niet-katholieken, 
maar ‘dit heeft in het Dr. H. Schaepmanhuis (...) geen aanleiding tot 
overwerk gegeven’, om een ironisch commentaar uit protestantse hoek te 
citeren.17 Dat andersdenkenden niet massaal toestroomden wekt geen 
verbazing, gezien de officiële doelstelling van de k v p : het algemeen wel
zijn van het Nederlandse volk te bevorderen op de grondslag van de ze
delijke normen, gelegen in de natuurlijke orde en de Goddelijke openba
ring, gelijk deze door het Kerkelijk Leergezag worden verklaard.

Uit de verschillende motieven en argumenten om de eenheidspartij wèl 
o f juist niet tot leven te wekken kan worden geconcludeerd dat percep
ties van de stand van de katholieke emancipatie een belangrijke, zo niet 
de belangrijkste rol hebben gespeeld. De verschillen in perceptie hier
omtrent correspondeerden overigens niet helemaal met de tegenstelling 
voor/tegen heroprichting van een katholieke partij. Duynstee poneerde, 
zoals wij zagen, dat de emancipatie nog een lange weg te gaan had en dat
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de katholieke partij daarbij als krachtbron niet gemist kon worden. Van 
Meegeren stelde zich tevreden met de bereikte ‘politieke gelijkstelling’; 
hij vreesde dat de stichting van een katholieke partij het anti-papisme 
zou aanwakkeren, met alle gevaren van dien voor de integratie van ka
tholieken in de samenleving. Voor iemand als G . Ruygers, een Unie- en 
NVB-man die, anders dan een De Quay, trouw bleef aan de Doorbraak, 
was het niet-voltooid zijn van de emancipatie juist een reden om uit het 
katholieke isolement te treden. Daarin beriep hij zich op Schaepman die 
in zijn tijd de vorming van een coalitie met de anti-revolutionairen had 
doorgedreven, heftig aangevallen door conservatieve geloofsgenoten. 
Een tweede belangrijke kwestie was het dreigende communisme. In bij
na alle redeneringen over de merites van katholieke partijvorming speel
de de vrees voor een volgend wereldconflict, nu met het rode totalitaris
me, op de achtergrond mee. Het feit dat juist in Italië, een land waarvoor 
de Nederlandse katholieken een meer dan gewone belangstelling had
den, de tegenstelling tussen democratie en communisme zich toespitste, 
droeg er ongetwijfeld toe bij dat juist zij vatbaar waren voor dergelijke 
angsten. Voor degenen die pleitten voor herstel van de katholieke partij 
was het geen vraag o f de strijd tegen het communisme daarmee gediend 
was. Het sprak immers vanzelf dat grotere katholieke invloed in de N e
derlandse politiek een grotere weerbaarheid tegen communistische ver
lokkingen met zich mee zou brengen.
Aanhangers van de Doorbraak stelden daartegenover dat juist de tot
standkoming van een grote progressieve volkspartij een breed front te
gen het communisme zou creëren. Een katholieke partij-in-het-isole- 
ment zou te klein en te zwak zijn om het anti-communisme te dragen.

Na de verkiezingen van 1946 (één zetel winst voor de katholieken ten op
zichte van het resultaat dat de r k s p  in 1937 had geboekt) trad het zoge
naamde ‘nieuwe bestand’ in werking. De k v p  nam de PvdA als partner 
aan. Een volmaakt logische ontwikkeling, gezien de voorgeschiedenis. 
Voor- en tegenstanders van de oprichting van de k v p  waren het er 
steeds over eens geweest dat de r k s p  onvoldoende gestalte had gegeven 
aan het vooruitstrevende karakter van de katholieke sociale leer, en dat 
samenwerking met andere confessionele partijen, gelet op de negatieve 
ontwikkelingen in de jaren dertig, geen doel in zichzelf mocht zijn en al
leen zou moeten worden nagestreefd voor zover het een vooruitstreven
de politiek mogelijk zou maken.
In de politieke constellatie van 1945/1946 lag samenwerking tussen ka
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tholieken en democratisch-socialisten alleen daarom al voor de hand. 
Over de hoofdlijnen van het te voeren ‘progressief beleid waren zij of 
werden zij het snel eens. De praktische consequenties van het plansocia- 
lisme van de PvdA en de ordeningsfilosofie van de k v p  lagen daartoe 
dicht genoeg bij elkaar, hoe diametraal de uitgangspunten (vergaande 
staatsinvloed versus subsidiariteit) ook tegenover elkaar stonden.
Een andere overweging was de katholieke emancipatie. Geen enkele 
combinatie van partijen zou die beter kunnen dienen dan deze coalitie, 
waarin twee partners die er allebei meer op uit waren om posities te ver
overen dan om posities te verdedigen, elkaar voort zouden kunnen du
wen. In anti-communisme en gehechtheid aan de democratie deden k v p  

en PvdA niet voor elkaar onder. Beide hadden wat het laatste betreft leer
geld betaald en hun verleden afgeschud -  de PvdA alle sporen van klas- 
senstrijd-denken en de k v p  het zwarte corporatisme. Ook was de PvdA, 
na al haar betuigingen van respect voor het geloof als inspiratiebron, 
niet meer als een onkerkelijke, laat staan anti-kerkelijke partij te be
schouwen. Voor zover er in de KVP op dit punt nog twijfels gekoesterd 
werden, konden die zeer wel een reden zijn om de banden met de socia
listen aan te halen.
Zo toonde Duynstee, de latere grote animator van het conservatieve ver
zet in de k v p  tegen samenwerking met de Partij van de Arbeid, zich in 
april 1946, in een voorwoord bij de tweede druk van Het Glazen Huis 
nog een warm voorstander van samenwerking tussen k v p  en PvdA,  om
dat deze laatste partij daardoor gesteund zou worden in haar opzet ‘om 
het zedelijk besef onder de onkerkelijke massa te herstellen’ .18 Kortom: 
er waren louter voordelen aan rooms-rode samenwerking verbonden. 
Even logisch als het ontstaan van die samenwerking in 1946 was haar 
ontbinding in 1958, toen aan de meeste overwegingen ten gunste van de 
coalitie de zin was ontvallen. Beide partijen hadden inmiddels volop 
hun draai gevonden in de Nederlandse politiek en waren -  mede daar
door -  concurrenten van elkaar geworden. Over een aantal vitale kwes
ties bestond niet langer zakelijke overeenstemming. De voortgezette 
Doorbraak (1956!) dwong de k v p  haar positie tegenover de PvdA op
nieuw te definiëren. Tussen 1946 en 1948 kunstmatig onderdrukte oud- 
socialistische preoccupaties braken bij de PvdA naar de oppervlakte. 
Beider emancipatie was voltooid. Het communistisch gevaar, eerst bin
dende factor, was geweken. Zowel de PvdA als de k v p  kon in redelijk
heid menen dat er electorale winst lag in het benadrukken van de eigen 
identiteit.
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De k v p  ging het tijdvak van de wederopbouw in met een hersteld ver
trouwen in de democratie, o f in ieder geval een sterke wil om de demo
cratie alle kansen te geven. Gebroken was met de autoritaire tendensen 
in de staatsleer van de jaren dertig. Weliswaar streefde de k v p  naar be
drijfsorganisatie met publiekrechtelijke trekken, maar het ging hier om 
desgewenst ‘links’ te noemen ordeningsvarianten naar de geest van Ver
aart, waarvan leer en praktijk royaal binnen de marges van de parlemen
taire democratie bleven. (Veraart liet zich, als om zijn sanctie te demon
streren, tot Kroonlid van het hoogste PBO-orgaan, de s e r , benoemen.) 
Dat wat ten grondslag had gelegen aan het van twijfels over het Neder
landse politieke systeem doortrokken RKSP-corporatisme -  een sterke 
behoefte aan eenheid en sociale gezindheid -  was niet zozeer verdwenen 
als wel getransformeerd tot een veel beter hanteerbaar vernieuwings- 
elan. Een elan dat bij uitstek in de democratie a la 1945-1958 die voor de 
k v p  op maat gesneden leek te zijn, kon worden uitgeleefd.

De protestanten
De ideeënwereld van de Franse Revolutie had in het Nederland van de 
19de eeuw verklaarde tegenstanders: namelijk de Anti-revolutionairen. 
Met hun strijd tegen de revolutie-idee waren grote belangen gemoeid. 
Het ging niet alleen om theologie op een hoog niveau van abstractie, 
maar ook om hun eigen positie als orthodoxe protestanten die binnen 
een vrijzinnige, staatskerkachtige Hervormde Kerk in de verdrukking 
waren gekomen.
In 1878, toen de a r p  werd gesticht, was de Franse Revolutie zelf al lang 
geen waarneembare o f voelbare werkelijkheid meer, alleen nog een sym
bool. In de optiek van de Anti-revolutionairen leefde zij echter voort in 
de mentaliteit van liberale staatslieden en theologen voor wie meer de 
menselijke rede dan het woord Gods norm scheen te zijn. De orthodo
xen voelden zich achtergesteld in de kerk èn in de maatschappij, want de 
depreciatie van het geloof van de ‘kleine luyden’ ging gepaard met een 
gebrek aan waardering voor de bijdrage die de rechtzinnigen vanaf de 
Spaanse tijd aan de geestelijke en materiële kracht van Republiek en K o
ninkrijk hadden geleverd. Hun beweging was dan ook gericht op eman
cipatie over een breed front: kerk, onderwijs, maatschappelijke organisa
ties, overheid en economisch leven.
Abraham Kuypers werkzaamheid schiep een moderne, uiterst hechte 
organisatiestructuur die goed aan haar doel bleek te beantwoorden. 
Geen wonder dus dat de Anti-revolutionairen school maakten met hun
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methode van inrichting en sturing van hun zuil -  de zuil althans waar
binnen de hoofdzakelijk gereformeerde ARP de dienst uitmaakte. Wie 
wil beoordelen hoe snel de emancipatie van de gereformeerden voort
schreed kan gebruik maken van objectieve criteria (bij voorbeeld: de 
mate waarin orthodoxe protestanten doordrongen tot openbare ambten), 
o f kan vooral kijken naar de ontwikkeling van het zelfbeeld van (onder 
meer) de a r p . Al dan niet geëmancipeerd zijn is immers tot op zekere 
hoogte een kwestie van persoonlijke o f groepsbeleving. De objectieve 
feiten geven een gestage progressie te zien sinds het begin van deze 
eeuw. In het zelfbeeld van de Anti-revolutionairen nam de emancipatie 
een nog hogere vlucht.
Een te hoge vlucht kan men zeggen, want het is duidelijk dat indien hun 
perceptie van de eigen status iets nuchterder was geweest, veel frustra
ties van na 1945 zouden zijn voorkomen. Tussen de beide Wereldoorlo
gen nam de a r p , met de c h u  in haar kielzog, in de Nederlandse politiek 
een overheersende positie in. Juist toen men het idee begon te krijgen 
dat het eigenlijk zo hoorde, trad de breuk met de r k s p  op (1939) vanwe
ge geschillen over de aanpak van depressie en werkloosheid. Doordat de 
r k s p  een rol voor zichzelf opeiste kon de a r p , beroofd van de steun van 
dat grote, timide blok aan stemmen in de Kamer, niet anders doen dan 
afwachten wanneer de omstandigheden haar participatie in de regering 
weer wenselijk zouden maken. Dat werd 1952, toen de PvdA en de k v p  

de v v d  inruilden als coalitiepartner.
Voor de a r p  geldt zeker de stelling van H. Verwey-Jonker over emanci
patiebewegingen in een veranderende wereld: iedere nieuwe generatie 
past zich in zo’n beweging in haar gedrag aan aan veranderde omstan
digheden.19 Kuyper, behorend tot de eerste generatie, beschreef in Ons 
Program, het handvest van de a r p , de Anti-revolutionaire richting nog 
als een grondtoon van ons volkskarakter (weliswaar de belangrijkste) 
naast andere. In later werk, gepubliceerd na zijn eigen premierschap 
(1901-1905), was er volgens hem nog maar sprake van één grondtoon. Co- 
lijn, Kuypers opvolger, sprak hem daarin na en deed er zelfs nog een 
schepje bovenop: Nederland is ‘naar zijn wezen en oorsprong een pro
testantse natie’ . Dit opeisen van de Nederlandse geschiedenis door de 
leider van een minderheidsgroep reflecteerde een groot zelfvertrouwen, 
zo niet zelfgenoegzaamheid. Colijns vijfvoudig premierschap deed hem 
en de zijnen politiek jarenlang boven hun stand leven. De in de jaren 
dertig gevormde generatie moest wel het gevoel krijgen dat de emancipa
tie van het orthodox-protestantse volksdeel voltooid was. De protestant
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se zuil was uitgegroeid en vertakt tot een waar machtsblok in de maat
schappij, zonder welks steun geen regering gevormd, geen belangrijk 
ambt vervuld leek te kunnen worden.
Tijdens de oorlog bleef deze groep zich sterk identificeren met de natie 
en met het staatsbelang. Links en rechts zag men partijen zich in zekere 
mate aanpassen aan de nieuwe orde, maar zelf hield men de rug recht. 
De Nederlandse Unie werd gewraakt vanwege haar gebrek aan begrip 
voor ‘de beginselen waaraan Nederland zijn onafhankelijkheid in de zes
tiende eeuw te danken had’, oftewel haar tekort aan Nederlandse zin.20 
De hele oorlog door hielden de Anti-revolutionairen zich verre van alles 
wat ging in de richting van kunstmatige ‘eenheid’ (dus niet van samen
werking met andersdenkenden o f ‘eensgezindheid’). De Doorbraak, een 
idee die naar hun oordeel rechtstreeks op het verfoeilijke eenheidsstre- 
ven van de Unie viel terug te voeren, verwierpen zij uit principe èn om
dat de protagonisten van de eenheidsgedachte misbruik maakten van de 
situatie. Voordat enigerlei vérstrekkende herschikking van partijen -  als 
daar al behoefte aan zou bestaan -  zou mogen plaatsvinden, diende men 
allereerst de normale verhoudingen te herstellen, waarna in alle rust wel
overwogen beslissingen zouden kunnen worden genomen.
De Anti-revolutionairen kwamen met een gesterkt zelfvertrouwen uit de 
oorlog en maakten zich op om als vanouds het landsbestuur met zich 
daarvoor lenende coalitiepartners uit te oefenen. De kabinetsformatie- 
1945 werd voor hen een grote teleurstelling. De formateurs bleken niet 
bereid gehoor te geven aan de door de ARP gestelde eis dat geen vernieu
wing zou worden geforceerd. De partijleiding verwierp de constructie 
die was bedacht om de opengevallen plaatsen in het parlement in te vul
len. De voor een ministerspost aangezochte hoofdredacteur van het 
voorheen illegale blad Trouw (Bruins Slot) die persoonlijk wel kon in
stemmen met deze formule, zag een aantal van zijn eigen wensen ten 
aanzien van snelle terugkeer naar de normale orde afgewezen, wat hem 
deed bedanken voor de eer.21 Hierna werd de a r p  aan haar lot overgela
ten. ‘Waar is deze strijd (de oorlog) om gestreden?’ was de hartekreet die 
de Anti-revolutionairen in het eerste vredesjaar telkens opnieuw slaak
ten wanneer zij geconfronteerd werden met ‘de revolutie’ . Was hun ver
zet tegen de Duitse wetsverkrachters dan voor niets geweest?
Het werd nog erger. Bij de verkiezingen van 1946 behaalde de partij der
tien zetels, vier minder dan in 1937 toen Colijn veel stemmen uit liberale 
hoek had weten te trekken. Wat in 1939 een eenmalige inbreuk op de re
gel had geleken herhaalde zich voor de tweede keer in 1946: de a r p  werd
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buiten het nieuwe kabinet gehouden. Met haar felle oppositie tegen het 
regeringsbeleid in de Indonesische kwestie (alweer ‘een symptoom van 
de revolutie’) plaatste deze partij zich daarna steeds verder buiten het 
centrum van de politieke macht. Het gevolg was dat zij in 1948 (kabinets
formatie na verkiezingen) in geen enkel stuk meer voorkwam.

Het principieel gehalte van de houding der Anti-revolutionairen tegen
over het geweld van de ‘vernieuwing’ en hun bereidheid de consequen
ties te aanvaarden, dwingen respect af, ook bij degenen die vinden dat 
hun inzichten in allerlei kwesties getuigen van grote starheid. Sinds de 
dagen van Kuyper die sterk hechtte aan organische verbanden en lang 
speelde met gedachten over beperking van het kiesrecht tot zekere cate
gorieën personen, was de a r p  mede onder invloed van de eigen succes
sen binnen dat systeem geëvolueerd tot steunpilaar van de democratie. 
De vanuit Londen gestuurde vernieuwing had zeker autoritaire trekken. 
Het streven van de vernieuwers de verkiezingen uit te stellen en intussen 
de geesten rijp te maken voor hun ideeën droeg, hoe acceptabel de inten
ties verder ook geweest mogen zijn, de geur van opportunisme met zich 
mee. Het pleit voor a r p  en c h u  -  de Christelijk-historischen verzetten 
zich eveneens tegen de Doorbraak -  dat zij daar zo’n goede neus voor 
hadden.
Onder volledige, compromisloze verwerping van ‘de revolutie’ in al haar 
gedaanten wierpen zij zich op als verdedigers bij uitstek van een politiek 
stelsel dat zich tot de revoluties van de 18de eeuw laat herleiden. Hun 
trouw aan de democratie was zonder voorbehoud. Toen er aan het eind 
van de jaren veertig vanuit andere partijen, met name de k v p , geluiden 
opgingen om de CPN met wettelijke maatregelen het leven moeilijk te 
maken, was de a r p  er meteen bij om dergelijke ideeën de kop in te druk
ken. Het ging niet aan revolutie met revolutie te bestrijden.

De enige vernieuwing waar de a r p  zich rond 1945 voor leende, was toe
nadering tot de c h u . Toen het erop aankwam schrokken de Christelijk- 
historischen, met de herinnering aan het interbellum in het achterhoofd, 
echter terug voor het aangaan van enigerlei officiële band, bang om op
nieuw door de organisatorisch sterke a r p  te worden overvleugeld. 
Vanaf 1948 verslechterden de betrekkingen met de a r p  aanzienlijk, 
doordat de c h u  zich bereid toonde mee te werken aan Rommes opzet 
tot verbreding van de basis van de rooms-rode coalitie. De a r p  veroor
deelde deze overstap in termen als het eten van genadebrood. In ruil
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voor steun aan een kabinet dat aan de revolutie in Indonesië geen princi
piële weerstand bood, mochten c h u  en VVD elk één minister leveren. 
De Anti-revolutionairen voelden zich meer dan ooit in de steek gelaten. 
In 1952 kwam er, zoals reeds opgemerkt, aan dat leed een einde, door de 
toetreding van de a r p  tot het derde ministerie-Drees.
Wat betreft programma en grondslag keerde zowel a r p  als c h u  zich te
gen tendensen tot vergroting van de staatsinvloed op de maatschappij, in 
het bijzonder op het economisch leven. Beide partijen hadden zich goed 
kunnen vinden in de samenwerking met liberalen en vrijzinnig-democra- 
ten tijdens het interbellum. Waar zij daarover zorg koesterden betroffen 
hun reserves niet zozeer de sociaal-economische politiek, als wel de mo
gelijke bedreiging van het christelijk karakter van de natie. Tegen kritiek 
van verschillende kanten (die na de oorlog niet verstomde) dat hun beleid 
‘liberaal’ was, verweerde vooral de a r p  zich fel.22 Steeds opnieuw moes
ten Schouten, De Wilde, Smeenk en andere voormannen uit de gouden 
tijd van Colijns heerschappij uitleggen dat de politiek van die periode 
juist ‘anti-liberaal’ was geweest en dat de a r p  haar beginsel (‘ordening’ 
van de economie door eerbiediging van de ‘souvereiniteit in eigen kring’ 
van sociaal-economische gemeenschappen) altijd trouw was gebleven.23 
Grondgedachte van de Anti-revolutionaire variant van het ordenings- 
streven, gepresenteerd onder de noemer ‘bedrijfsorganisatie’, was dat 
het bedrijf een ‘zedelijke gemeenschap’ vormde. Een ‘originair’ (van na
ture) zelfstandige kring, nevengeschikt -  dus niet zoals in een corpora
tief systeem ondergebracht in een hiërarchie -  aan andere kringen. De 
overheid diende van onder op groeiende organisatievormen in hun ont
wikkeling te steunen, maar zou bedrijfsorganisatie nooit van boven af 
mogen opleggen. De a r p  nam in haar denken over ordening steeds een 
onderscheid tussen ‘sociale’ en ‘economische’ kwesties in acht. De laat
ste zouden niet onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van 
arbeiders en ondernemers vallen, omdat dan getornd werd aan de eigen 
bevoegdheid van ondernemers. Tussen de christelijke vakbeweging en 
de a r p  (en zijdelings ook de c h u ) ontspon zich vanaf het midden van 
de jaren dertig een steeds moeizamer verlopende discussie over deze 
kwestie in het bijzonder en de ‘lauwe’ houding van de politici inzake de 
door het c n v  begeerde bedrijfsorganisatie in het algemeen. Tot een 
open conflict kwam het alléén niet, doordat de tradities van met elkaar 
omgaan binnen de protestantse zuil iets dergelijks uitsloten. De a r p  

kon zelfs bijna unaniem tegen het wetsontwerp-PBO stemmen zonder 
dat het c n v  daar voor iedereen hoorbaar schande van riep.



Bedrijfsorganisatie was bedoeld om een einde te maken aan het slecht 
functioneren van de economie. Dit werd geweten aan het doorwerken 
van oneigenlijke tegenstellingen tussen ondernemers en arbeiders. Zij 
beoogde de invloed van de staat op het economisch leven te beperken 
door die zoveel mogelijk overbodig te maken. Wat dat betreft volgden de 
christelijke partijen rond 1945 nog helemaal de lijn van Kuyper die de 
staat op afstand wilde houden waar dat maar kon. Alleen God was soeve
rein. Het volk niet en de staat evenmin, al diende het gezag van de laatste 
in staatkundige aangelegenheden natuurlijk erkend te worden; de over
heid droeg het zwaard niet tevergeefs.
Ook de strikte scheiding van kerk en staat was en is een aspect van de or- 
thodox-protestantse democratie-opvatting. De staat diende de Gods
dienst te eerbiedigen en de geestelijke vrijheid onder zijn hoede te ne
men. Voor het overige was er geen band. De kerken moesten zich van 
hun kant zo min mogelijk met politiek bemoeien. Alleen wanneer de 
kerkelijke verantwoordelijkheid voor het geestelijk heil van het volk 
rechtstreeks in het geding was, waren ‘politieke’ vermaningen geoor
loofd. Toen de bisschoppen in 1954 met hun mandement kwamen om de 
Doorbraak te blokkeren, kwamen de protestantse partijen dan ook in ge
wetensnood. Die inmenging in de politiek was op zichzelf uiteraard vol
strekt onaanvaardbaar. Aan de andere kant betekende zij een geduchte 
steun aan alle confessionele partijen in de strijd tegen de steeds bedrei
gender ontzuiling. De reacties van a r p  en c h u  weerspiegelden dit di
lemma. Dordt kon het niet over zijn hart verkrijgen Rome voetstoots te 
veroordelen.

De socialisten
In het voorgaande is al op verscheidene plaatsen gesproken over achter
gronden en omstandigheden rondom de oprichting van de Partij van de 
Arbeid in 1946. Deze paragraaf hoeft derhalve niet meer te bieden dan 
een toelichting -  in historisch perspectief -  op het democratiebegrip van 
de Doorbraakpartij.
Ervaringen met de economische, politieke en morele crisis van de jaren 
dertig stonden centraal in het denken van de gijzelaars van Sint-Mi- 
chielsgestel die de idee van de Doorbraak tot een plan smeedden. Hun 
opzet om een personalistisch-socialistische vernieuwingsbeweging te 
stichten had een sterke ethische lading. De belangrijkste elementen van 
de nieuwe leer waren het stimuleren van de gemeenschapszin en het bie
den van ontplooiingskansen aan het individu, in samenhang met een ra
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dicale sociale politiek. In de terminologie van de Doorbraak klonk scher
pe kritiek door op de vooroorlogse democratie, met haar ‘schrijnende ar
moede aan ware gemeenschap’ .24 Hier sprak de geest van de Nederland
se Unie in tweede termijn.
De partijen die zichzelf zouden opheffen om samen de PvdA te stichten, 
waren s d  AP, v d b  en CDU. Bij hen voegden zich een groep linkse katho
lieken en een aantal hervormden, voormalige aanhangers van de c h u , 
die meenden op deze wijze het best inhoud te kunnen geven aan de her- 
kersteningsopdracht van hun kerk (de ‘Christus-belijdende volkskerk’). 
De hier alleen aan te stippen veranderingen in de hervormde kerk, in 
grote lijnen neerkomend op een moreel reveil, hebben het karakter van 
de Doorbraak diepgaand beïnvloed. In de s d a p  waren al voor de oorlog 
hervormden actief (de grote W. Banning kan als voorbeeld worden ge
noemd), bij wie zich na de oorlog maar vóór de oprichting van de PvdA 
een aantal geloofsgenoten aansloot. Voor hen was de s d a p  dus tussen
station.
De Doorbraak in hervormde kring die, anders dan bij de katholieken, 
sterke impulsen kreeg vanuit de kerk, stoelde mede op veel oudere her
vormde noties betreffende de antithese. De CHU bij voorbeeld had altijd 
de antithese verworpen, omdat die het volk spleet in een christelijk en 
een niet-christelijk deel, terwijl het juist ieders plicht was ‘heel de kerk’ 
en ‘heel het volk’ bijeen te houden. Kerk en staat waren in de hervormde 
traditie minder nadrukkelijk gescheiden. De democratie-opvatting van 
N v b /Pv d A  in 1945/1946 lijkt iets van deze leer te hebben meegekregen. 
De overtuiging waarmee de claim van eenheid werd geponeerd, kwam 
deels neer op hervormd enthousiasme voor doorbreking van kunstmati
ge tegenstellingen; voor zover er een link te leggen valt tussen deze ijver 
en het hanteren van omstreden procedures om de vernieuwing op gang 
te brengen zal de relatie met de hervormde gedachtenwereld dus ook van 
enige betekenis zijn.
O f moeten we in verband met het nu en dan lichtelijk autoritaire karak
ter van de vernieuwing vooral denken aan katholieke inbreng? De bewe
ging werd vanuit vele bronnen intellectueel gelaafd en de vraag welke 
daarvan de meeste invloed had is niet te beantwoorden. Een feit is dat de 
Christofoor-groep niet vrij was van autoritaire neigingen. Ruygers en de 
zijnen waren over het algemeen diep gelovig, en deelneming aan het ver
nieuwingsproces bood een volgende gelegenheid (na de Unie en het ver
zet tegen de Duitsers) om geloofsradicalisme uit te leven. De in de pause
lijke encyclieken Rerum Novarum  en Quadragesimo Anno verstrekte op
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dracht zou nu pas goed ter hand kunnen worden genomen.25 Ook bij de 
katholieken in de NVB dus een sterke wil en weinig bereidheid zich weer 
te laten stoppen.
Dan het SDAP-element. Zoals bekend koos het beginselprogramma van 
1937 dat het programma van 1912 verving, onomwonden voor de demo
cratie als doel in zichzelf -  niet louter een middel om de samenleving te 
veranderen. Vanzelfsprekend bracht dit een opwaardering van de staat 
met zich mee. De staat, ooit beschouwd als ‘verdrukker’ namens de heer
sende klasse, werd voortaan omschreven als hoeder van de rechtsorde en 
de democratie. Met de verandering van visie op de staat ging een toena
me van verbondenheid met de natie gepaard; de s d a p  voelde zich volks
beweging en als zodanig uitdrukking van het volkskarakter.
De aan deze vergaande koersverandering van de s d a p  verbonden na
men zijn: Banning, Vorrink (partijvoorzitter), Albarda (fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer), Wiardi Beekman (hoofdredacteur van Het Volk 
en, wat meer op afstand, Bonger.26
De s d a p  omhelsde kortom het ideaal (volgens critici de illusie) van een 
‘democratische staat’;27 een synthese van parlementaire en corporatieve 
staat, gebaseerd op verzoening van staatsordening en vrij maatschappe
lijk streven. De staatsordening zou rekening dienen te houden met het 
organisch karakter van de maatschappij. Corporatieve organen zouden 
moeten worden ingesteld waarbinnen arbeiders, werkgevers en consu
menten beslissingen zouden nemen over zaken van gemeenschappelijk 
belang, onder toezicht van de staat.2'6 Tegelijk handhaafde de s d a p  echter 
de eis van socialisatie van de beschikkingsmacht over en de eigendom 
van de belangrijkste produktiemiddelen, waardoor grote onduidelijk
heid ontstond over de afbakening van taken, rechten en plichten van de 
staat en van de maatschappij. Na de oorlog worstelde de PvdA nog gerui
me tijd met deze erfenis. Zij moest het uiteindelijk, wat de vormgeving 
van de p b o  betrof, afleggen tegen de met een veel duidelijker conceptie 
gewapende k v p . Het voorontwerp-Vos dat de bedrijfschappen als 
staatslichamen voorstelde, sneuvelde door een katholiek veto. Het eind
produkt van de vervolgens ingestelde commissie-Van der Ven droeg on
miskenbaar een KVP-signatuur. De staatsinvloed op het functioneren 
van de schappen was tot een minimum teruggebracht.
Over invloed van de VDB-stroming op de democratie-opvatting van de 
PvdA zij hier alleen opgemerkt dat die voornamelijk pragmatisch is ge
weest. De v d b  had aan het begin van de oorlog al veel van zijn vroeger 
radicalisme prijsgegeven. In het overleg over grondslag en programma
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van de PvdA lijken de vrijzinnig-democraten er vooral op uit te zijn ge
weest de scherpe kanten van wat andere partijen inbrachten a f te scha
ven, zodat het nieuwe programma in de praktijk hanteerbaar zou zijn. 
Het vertrek van de groep-Oud in 1947 bewees dat de PvdA naar de smaak 
van een aantal van hen toch te veel de s d a p  was gebleven.
Resumerend, en teruggrijpend op wat hierboven over de rooms-rode 
coalitie is geschreven, kan worden gezegd dat de PvdA de democratie als 
een groot goed beschouwde. Principieel omdat alle andere stelsels op 
dictatuur moesten uitlopen (zoals recentelijk opnieuw was bewezen) en 
praktisch omdat de democratie zoals die zich na de oorlog leek te gaan 
ontwikkelen een belofte inhield om mee te regeren en haar doelen te ver
wezenlijken. In de jaren 1945-1958 zouden de democratisch-socialisten 
hun emancipatie inderdaad voltooien.
Wij zouden die periode met recht en reden kunnen aanduiden als de 
Nieuwe Democratie. Het gezamenlijk uitoefenen van het landsbestuur 
door de twee grootste politieke groeperingen die beide in het verleden 
slechts ondergeschikte posities hadden bekleed, was op zichzelf al een 
belangrijk feit. Voeg daarbij dat zij hun taak vervulden in betrekkelijke 
harmonie en in trouw aan een van smetten gezuiverde democratie, en er 
kan sprake zijn van een nieuw verschijnsel van uitzonderlijke betekenis 
voor de Nederlandse geschiedenis.

De liberalen
Tot slot een summiere kenschets van de liberalen. De Liberale Staats
partij werd voor de oorlog algemeen beschouwd als conservatief, vanwe
ge haar consequente verzet tegen staatsinvloed op de economie en tegen 
ordening. Na de oorlog richtte een groep liberalen die gekant waren te
gen zowel het conservatisme van de Staatspartij als bepaalde etatistische 
tendensen in het regeringsbeleid, de Partij van de Vrijheid op. Het ging 
om mensen voor wie de NV B aanvankelijk een hoopgevend verschijnsel 
was geweest, omdat zij niet minder dan socialisten en progressieve chris
tenen gegrepen waren door de gedachte van eenheid en vernieuwing. 
Later had hun enthousiasme plaats gemaakt voor scepsis, namelijk zodra 
de NV B haar ware, ‘radicale’ aard had getoond.
Met hun initiatief tot oprichting van een nieuwe partij hoopten zij een 
politiek onderdak te verschaffen aan een groot deel van het kader van de 
Staatspartij, aan ontheemde vrijzinnig-democraten en jong-liberalen en 
aan Christelijk-historischen die niet gelukkig waren met de samenwer
king van hun partij met de ARP. De Liberale Staatspartij verdween. Bij
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de verkiezingen van 1946 behaalde de nieuwe groepering zes zetels in de 
Tweede en drie in de Eerste Kamer. Twee jaar later ging de Partij van 
de Vrijheid een fusie aan met de groep-Oud (voormalige vrijzinnig-de- 
mocraten die tot de PvdA waren toegetreden) en werd de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie opgericht.
De PvdA en de VVD voerden beide naast vrijheid en verantwoordelijk
heid de sociale gerechtigheid in hun vaandel. Beide ook benaderden de 
democratie als een levensvoorwaarde voor gezonde verhoudingen tussen 
burger en staat en tussen de burgers onderling. Zij werd geacht onlosma
kelijk met vrijheid verbonden te zijn; vrijheid impliceerde democratie 
en democratie garandeerde vrijheid. Van absolute vrijheid was overi
gens geen sprake. In de woorden van artikel 5 van het WD-beginselpro- 
gramma verwerpt de v v d  ‘de leer van het la issez fa ir e , laissez p a sse r  die 
een ieder de vrijheid wil laten naar eigen goeddunken te handelen’ . 
Behalve dat geconcludeerd kan worden dat de liberalen geen uitzonde
ring vormden op het algemene patroon van convergentie van ideolo
gieën -  wat blijkt uit hun grotere belangstelling voor het sociale vraag
stuk -  valt er weinig specifieks op te merken over hun democratie-opvat- 
ting rond 1945. Van alle politieke stromingen in Nederland is het libera
lisme steeds het meest trouw geweest aan zijn oorspronkelijk geformu
leerde uitgangspunten.

C onclusie

In het voorgaande wordt een centrale plaats ingenomen door de gedach
te dat er een verband bestaat tussen het profijt dat een politieke partij 
heeft van een bepaalde staatsvorm, en haar opvattingen'over die staats
vorm. Partijen kunnen in abstracto en in theorie de parlementaire demo
cratie nog zoveel sympathie betuigen, het blijft lippendienst indien de 
democratie die partijen minder te bieden heeft dan een ander politiek 
systeem. Ook politieke partijen kennen een leer èn een leven en ook bij 
politieke partijen is het vlees in overdrachtelijke zin zwak. Komt de de
mocratie onvoldoende tegemoet aan de aspiraties van het volksdeel dat 
door een bepaalde partij wordt gerepresenteerd, dan zal die partij open
lijk o f besmuikt afstand nemen van de democratie.
Een en ander wordt duidelijk geïllustreerd door het gedrag van sd a p/ 
PvdA en r k s p / k v p  in de periode 1930-1945. De s d a p  omhelst de de
mocratie pas echt als zij inziet dat alleen binnen dat stelsel de volle winst 
van machtsuitoefening en integratie kan worden binnengehaald. Voor 
de r k s p / k v p  geldt hetzelfde. Met autoritaire insluipsels in de ka
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tholieke staatsleer wordt afgerekend zodra de Nederlandse democratie, 
in tegenstelling tot de frustrerende periode 1918-1940, de katholieken de 
eerste viool laat spelen, een rol die hun, naar eigen oordeel, toekomt.
De totstandkoming van de rooms-rode coalitie in 1946 laat zich met be
hulp van de juist geformuleerde stelling eenvoudig verklaren (vandaar 
dat dit artikel aan die rooms-rode coalitie veel aandacht schenkt). Ook de 
teloorgang van de coalitie wordt logisch als men de zaak van deze kant 
bekijkt. Veel logischer in elk geval dan aan de hand van de theorie van de 
‘uiterste noodzaak’ van Daudt, een slaapverwekkende theorie die geen 
andere kwaliteiten heeft dan de charme van de eenvoud, volgens welke 
de r k s p  en de k v p  sinds 1918 als ‘dishonest brokers’ kabinetten hebben 
gemaakt en naar huis gestuurd, en voor hun inspanningen excessieve 
‘courtage’ hebben opgestreken.

Ten slotte wil dit artikel een bijdrage leveren aan de periodisering van de 
contemporaine geschiedenis. Zoals bekend wordt in brede kring de ge
dachte aangehangen dat de Tweede Wereldoorlog geen breukpunt is ge
weest in de geschiedenis: omdat in 1945 geen grootscheepse vernieu
wing werd gerealiseerd, omdat de regenten het heft in handen hielden, 
omdat de verzuiling doorging, enzovoort. De oorlog zelf was, naar ons 
wordt voorgehouden, achteraf beschouwd en in meer generaties gere
kend ook niet de diep ingrijpende ervaring waarvoor hij lang is gehou
den. Stuk voor stuk lijken de constateringen op grond waarvan de breuk- 
puntthese is verworpen, juist te zijn (de verzuiling ging door; ‘de regen
ten’ hielden het heft in handen), hoewel we misschien wat de ontkenning 
van de diep ingrijpende ervaring van de oorlog betreft onderhand -  na 
de recente discussies in verband met de gratiëring van de Twee van Bre
da -  wat voorzichtiger zijn geworden. We dienen ons echter af te vragen 
o f er niet in dat rijtje veronachtzaamde aspecten van onze geschiedenis 
zitten die ook in de beschouwing betrokken zouden moeten worden en 
die dan een ander licht konden werpen op het vraagstuk van continuïteit 
en discontinuïteit.
Kijken we bij voorbeeld naar de opvattingen over democratie, wat in dit 
artikel is gedaan, dan moet de conclusie toch zijn dat we in 1946 een 
nieuwe tijd binnentreden, als de twee grootste politieke groeperingen 
wier loyaliteit tegenover de democratie eerst niet ongeclausuleerd was of 
zelfs kwestieus, in vereniging kiezen voor een geheel andere attitude. 
Dit geldt misschien het sterkst voor de k v p . Van de s d a p  zou gezegd 
kunnen worden dat de vernieuwing al vroeg in de jaren dertig haar be



slag had gekregen. Daartegen zou kunnen worden ingebracht dat de 
strijd tussen democratisch links en dogmatisch links onder de opper
vlakte nog lang doorging en dat het dus met de s d a p  en de PvdA in 
1945/1946 ook wel anders had kunnen lopen.
Zonder nu meteen 1945 tot ‘Stunde N ull’ uit te roepen dienen we ons 
toch a f te vragen o f niet wat meer aandacht besteed zou moeten worden 
aan ideeën over democratie als criterium bij de periodisering van de ge
schiedenis, en o f we het belang van 1945 in dat licht niet moeten opwaar
deren. Dank zij de ontwikkelingen van toen is ons een Vierde Republiek 
bespaard gebleven, bittere tegenstellingen als Labour en Tories die tot 
vandaag aan toe doorzieken, hebben zich niet laten gelden; we zijn niet 
jarenlang gedomineerd door een muisgrijze en starre CDU en McCarthy 
heeft hier nooit echt een kans gekregen. Zijn we daar eigenlijk wel dank
baar genoeg voor? Is er door rooms en rood en door de brede basis vanaf 
1948 in de wederopbouwtijd niet iets groots verricht en waren de politie
ke partijen daartoe niet alleen in staat bij de gratie van een grondig ver
nieuwde democratie?
Merkwaardigerwijs is in de jaren zeventig, mede onder invloed van en
kele TV-documentaires van VPRO-makelij, een heel ander beeld van de 
eerste vijftien jaar na de oorlog ontstaan. Een beeld van Koude Oorlog, 
pseudo-fascisme, regentenarrogantie, koddige verzuildheid, paternalis
me, betutteling en disciplinering. Schrijver dezes denkt -  zoveel zal dui
delijk zijn -  dat een dergelijke kenschets van de wederopbouwperiode 
heel weinig recht doet aan de werkelijkheid.
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