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1. Katholieken en protestanten voor 1940' 
Omdat de RKSP en de ARP de politiek vanuit een geheel eigen kader bena-
derden was organisatorische samenwerking buiten het parlement voor de 
Tweede Wereldoorlog geen optie. Toch bestond er van oudsher een speciale 
band tussen beide partijen: gezamenlijk voelden zij zich staan tegenover de 
'paganisten', de onchristelijke krachten in de maatschappij. Vanaf het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw streden zij samen voor de gelijkberech-
tiging van het bijzonder onderwijs. Sinds de jaren tachtig steunden zij sys-
tematisch elkaars kandidaten bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In 
1888 leidde dat tot een Kamermeerderheid en vormden zij het eerste chris-
telijke kabinet uit de Nederlandse geschiedenis. De regeringssamenwerking 
tussen de christelijke partijen, veelal de Coalitie genaamd, werd tot de in-
voering van de evenredige vertegenwoordiging in 1917 nog twee keer her-
steld: in de kabinetten Kuyper (1901-1905) en Heemskerk (1908-1913). 
Ofschoon de christelijk-bistorischen aan deze kabinetten geen ministers le-
verden ondersteunden zij de Coalitie wel. 

Ondanks deze intensieve samenwerking is er nooit sprake geweest van 
de vorming van één christelijke partij. Slechts Schaepman heeft in het be-
gin van de jaren zeventig van de negentiende eeuw enige tijd rondgelopen 
met het plan om naar analogie van het Duitse Zentrum - een door katholie-
ken gedomineerde interconfessionele partij - een algemeen-christelijke partij 
op te richten. Omdat de protestanten daarvoor geen belangstelling toonden 
liet de priester zijn denkbeeld spoedig varen. Ook de schoolstrijd bracht de 
christelijke partijen niet nader tot elkaar. Voor het overige was er nauwe-
lijks sprake van programmatische overeenstemming. Righart is zelfs van 
mening dat de christelijke partijen verder 'geen enkel gemeenschappelijk 
beleidsdoel' hadden.' 

Door de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in 1917 werd 
de band tussen de christelijke partijen nog losser omdat zij elkaars steun bij  
dc  verkiezingen niet meer nodig hadden. Met de overwinning in de school-
strijd in 1917 verdween bovendien het belangrijkste punt van programmati-
sche overeenstemming. Desondanks waren de christelijke partijen tot 1939 
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gezamenlijk inde regering vertegenwoordigd, soms in Coalitieverband, soms 
met de liberalen. Deze samenwerking kwam in de jaren dertig onder grote 

druk te staan doordat de RKSP en de ARP in sociaal-economisch opzicht 
uit elkaar groeiden.' Krachtens het beginsel van de soevereiniteit in eigen 
kring schreef de dominante stroming in de ARP de overheid een bescheiden 
rol in de maatschappij toe, terwijl de RKSP met name in de crisisperiode 
van de jaren dertig tot meer staatsingrijpen bereid was. Ook in het interbel-
lum is dan ook door niemand het idee van één christelijke partij voor pro-
testanten en katholieken geopperd. 

2. Het protestants politiek eenheidsstreven voor 1940 
Minder eenvoudig dan de verhouding tussen de katholieken en de protes-
tanten lag die tussen de protestantse partijen. Vanaf het moment  dater  naast 
de ARP een tweede grote protestantse partij bestond zijn er altijd voorstan-
ders geweest van een samensmelting van beide groeperingen. Daarvoor wer-
den verschillende motieven gehanteerd. 

In de eerste plaats waren er protestanten die ontkenden dat er een wezen-
lijk verschil bestond tussen ARP en CHU. Omdat volgens hen het conflict 
tussen Kuyper en  Lohman  zijn oorzaak vond in een incompatibilité d'hu-
meurs lag het voor de hand om naarmate 1894 verder weg lag te pleiten 
voor een hereniging van beide partijen. Een voorbeeld van een dergelijk 
pleidooi is de door een antirevolutionair geschreven brochure Eén weg, één 
doel! uit 1918. Nu Kuyper en  Lohman  op leeftijd waren gekomen dienden 
volgens de auteur de protestanten de strijdbijl te begraven en zich gezamen-
lijk op te stellen tegen de onchristelijke machten van de tijd.' 

De CHU wees dergelijke aanzoeken tot hereniging, of die nu uit eigen 
kring of uit de ARP afkomstig waren, stelselmatig af met het argument dat 
er wel degelijk principiële verschillen tussen de beide partijen waren. Kuyper 
en  Lohman  voerden zelf aan het einde van hun levens ook een dergelijke 
discussie. Op de door Kuyper in 1916 gestelde vraag 'of de breuk van 1894 
niet weer te helen ware' reageerde de bijna tachtigjarige  Lohman  met een 
brochure waarin hij duidelijk maakte dat zoiets pas mogelijk was als de 
ARP afstand zou nemen van het Kuyperiaanse gedachtengoed. In de nieuwe 
partij zou volgens hem niet het calvinisme, maar het evangelie centraal 
moeten staan en zou ieder partijlid de ruimte moeten krijgen zijn geweten 
te volgen.' 

Bij dit soort pleidooien werd dus uit het oog verloren dat achter de breuk 
tussen Kuyper en  Lohman  een andere opvatting over het verband tussen 
geloof en politiek schuilging en dat door de fusie van Lohmans Vrij-Anti-
revolutionairen met de christelijk-historische partijen de CHU een wezen-
lijk ander karakter had gekregen dan de ARP. In programmatisch opzicht 
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bleken beide partijen weliswaar vaak dicht bij elkaar te staan, maar ten 
aanzien van de uitgangspunten gaapte er een diepe kloof. 

Een tweede motief voor een fusie vormde de wens de politieke koers van 
de eigen partij bij te sturen. Dit speelde vooral in de jaren dertig, omdat 
toen de partijen in programmatisch opzicht uit elkaar groeiden. Beide par-
tijen kenden vanaf hun ontstaan linker- en rechtervleugels, waarbij in de 
ARP vanouds de conservatieve vleugel dominant was, terwijl in de CHU 
een tamelijk gematigd klimaat heerste. Zowel antirevolutionairen als chris-
telijk-historischen hoopten door een fusie de koers van de eigen partij te 
kunnen bijsturen. De voorzitter van de Eerste-Kamerfractie van de CHU 
B.C. de Savornin  Lohman  - een neef van de oprichter van de CHU - was 
bijvoorbeeld een groot bewonderaar van Colijn en pleitte daarom eind ja-
ren dertig voor een fusie met de ARP. De leiders van ARP en CHU zagen 
echter niets in een fusie, omdat zij wilden vasthouden aan het karakter van 
hun partijen. 

De principiële verschillen tussen de beide partijen werden tijdens het in-
terbellum nog nader geaccentueerd door de invloed van de Zwitserse theo-
loog Karl Barth. In diens theologie stond centraal de gedachte dat God van 
een niet-menselijke dimensie was en dat het onmogelijk was objectieve uit-
spraken over zijn aard of wil te doen.' Barth, die veel contacten in Neder-
land had, keerde zich een enkele keer rechtstreeks tegen de antirevolutio-
nairen: 

Woher nimmt man christlich das Recht, ausgerechnet die  'Revo-
lution'  (...) als die Inkarnation des Bösen, seinen eigenen anti-
revolutionären Willen aber hemmungsios als konform mit dem 
Willen Gottes zu behandeln?' ( ... ) 'Eine Ethik, die Gottes Schop-
fergebot zu kennen und aufstellen zu können meint, setzt sich auf 
die Thron Gottes, verstopft und vergiftet die Quellen und ist für 
das christliche Leben verheerender als alle Kino's und Tanzdielen 
rniteinander.7  

Omdat Barth het onmogelijk achtte om op systematische wijze Gods wil te 
achterhalen was hij een tegenstander van christelijke organisaties. Door 
het verlenen van het predikaat 'christelijk' aan een Organisatie werd God 
zijns inziens tot iets menselijks gedevalueerd. 

In Barths theologie was voor de kerk een belangrijke maatschappelijke 
rol weggelegd. Volgens zijn ideaal van een 'bekennende Kirche' was zij 
verplicht de overheid en de gelovigen de christelijke waarheid voor te hou-
den. Deze taak kwam slechts de kerk toe, en niet een christelijke partij of 
krant. Ook in dit opzicht vertoonde Barths denken een parallel met dat van 

177 



de CHU, aangezien zij, anders dan de ARP, altijd op het standpunt had 
gestaan dat in de politiek rekening moest worden gehouden met kerkelijke 
uitspraken. 

Gezien de parallellie tussen het christelijk-historische denken en de theo-
logie van Barth is het niet verbazingwekkend dat de Zwitserse theoloog in 
de CHU veel invloed kreeg. Met name onderjongeren als G.E. van Walsum, 
P. Lieftinck en C.L. Patijn was hij zeer geliefd. Zij vormden in de loop van 
de jaren dertig een krachtige linkervleugel in de Unie. Geïnspireerd door 
Barth en  Lohman  koppelden zij progressieve denkbeelden ten aanzien van 
de sociaal-economische politiek aan een sceptische houding tegenover chris-
telijke partijvorming. Desondanks bleven zij de Unie trouw en wisten zij 
zelfs tot in de hoogste regionen van de partijhiërarchie door te dringen. Het 
aan de CHU gelieerde dagblad De Nederlander kwam in de jaren dertig 
vrijwel volledig in hun handen, reden waarom zij veelal als de 'Nederlan-
der-groep' werden aangeduid. Van Walsum werd in 1940, vlak voor de 
Duitse inval, Uniesecretaris. 

Door de invloed van Barth in de Unie werden de ideologische verschillen 
met de ARP nader geaccentueerd. Barth werd door de antirevolutionairen 
fel bestreden. Zijn denken bekritiseerde het neocalvinisme dan ook in de 
kern: de pretentie Gods wil te kunnen achterhalen. In De Standaard werd 
door gereformeerde theologen een permanente polemiek met Barth gevoerd. 
Pas ver na de oorlog zouden ook zij sympathie krijgen voor de Zwitserse 
theoloog.' 

Mede gestimuleerd door de theologie van Barth wees de CHU in de jaren 
dertig een fusie met de ARP resoluut van de hand.' Er verschenen diverse 
brochures waarin werd betoogd dat zolang de ARP vasthield aan haar ka-
rakter een fusie uitgesloten was. 'Alleen als men het roer geheel zou willen 
omgooien aan den Antirevolutionairen kant ( ... ) zou er sprake kunnen zijn 
van een oplossing van de Christelijk-Historische Unie in de Antirevo-
lutionaire Partij', schreef oud-partijvoorzitter J. Schokking in 1938.10  Ver-
der riep hij de christelijk-historischen op hun zelfrespect niet te verliezen: 
de CHU had krachtens haar eigen beginselen bestaansrecht.11  Door de ARP-
leiding werd dat overigens nauwelijks betwist. Volgens Colijn was de ARP 
'compleet' wanneer de Staatkundig Gereformeerde Partij, een partij die in 
1918 met name vanwege kerkelijke redenen was opgericht, zich bij haar 
zou aansluiten.` De ARP-top heeft in het interbellum dan ook geen enkele 
druk uitgeoefend op de CHU om tot een fusie te komen. 

3. De mislukking van de christelijke volkspartij (1945-1946) 
Eén van de gevolgen van de Duitse inval in mei 1940 was dat het saamho- 
righeidsgevoel in de Nederlandse samenleving sterk toenam. Waar de Ne- 
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derlandse Unie daarbij zuildoorbrekend te werk ging, bleven de orthodox-
protestanten voornamelijk in eigen kring actief. Al in mei 1940 haalden de 
beide protestantse partijen de onderlinge banden aan. Medio juli 1940 werd 
een 'contactcommissie' opgericht, waarin naast ARP en CHU protestantse 
organisaties als het CNV de NCRV en de Christelijke Boeren- en Tuinders-
bond vertegenwoordigd waren. In dit gezelschap kwam het idee op om als 
alternatief voor de Nederlandse Unie, waarbij zich met uitzondering van 
de groep rond Van Walsum nauwelijks leden van de protestantse partijen 
hadden aangesloten, een eigen protest tegen de bezetter te organiseren. Dit 
resulteerde in een serie massavergaderingen in het land, waar tienduizen-
den redes aanhoorden van voormannen als Colijn en de christelijk-histori-
sche oud-minister J.R. Slotemaker de BruIne. Tijdens deze vergaderingen, 
die een golf van enthousiasme onder de toehoorders opriepen, zette men 
zich tegen de bezetter én tegen de Nederlandse Unie af. Wegens het enorme 
succes en het weinig accommodatieve karakter van deze bijeenkomsten 
werden zij begin september 1940 door de bezetter verboden.` 

Nadat in 1941 de politieke partijen waren verboden, ontplooide de ARP 
een actief illegaal partijleven. Een belangrijk onderdeel hiervan vormde de 
uitgave van het illegale blad Trouw. Aan Trouw werkten ook christelijk-
historischen mee, maar de hoofdredacteur, dejonge antirevolutionair Bruins 
Slot, stond niet toe dat een persoon uit de CHU in de redactie werd opgeno-
men. De reden hiervoor was dat de antirevolutionairen ook tijdens de oor-
log nimmer hun eigen 'beginsel' uit het oog verloren. Gezien deze opstel-
ling verbaast het enigszins dat juist vanuit Trouw in de eerste maanden van 
1945 een pleidooi werd gevoerd voor een fusie van ARP en CHU. In twee 
door Bruins Slot geschreven artikelen werd opgeroepen tot de oprichting 
van een 'christelijke volkspartij'. In de CHU werd op dit plan niet bepaald 
enthousiast gereageerd. Dit had alles te maken met de situatie waarin de 
CHU verkeerde. 

Anders dan in de ARP  14  liepen in de CHU de meningen over de toekomst 
van de partij sterk uiteen. Een aantal christelijk-historischen was nauw be-
trokken bij de voorbereiding van de Doorbraak. Hierbij speelde de ontwik-
keling die de Nederlandse Hervormde Kerk in de oorlogsjaren had doorge-
maakt een belangrijke rol.` Tot 1940 was dit kerkgenootschap een ver-
deeld huis geweest: diverse richtingen werden samengehouden door de 
Synode, die echter niet veel meer dan een administratieve functie had. Voor 
de oorlog hadden pogingen om een einde te maken aan deze verdeeldheid 
steeds schipbreuk geleden. In de jaren dertig waren er twee bewegingen 
opgekomen die de eenheid trachtten te herstellen. De eerste beweging, die 
zich 'kerkherstel' noemde, wilde terug naar de negentiende eeuw, toen de 
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hervormde kerk nog een volkskerk was geweest. De andere beweging, ge-
organiseerd in de vereniging Kerkopbouw, werd vooral geïnspireerd door 
Karl Barth. Met name diens ideaal van een bekennende Kirche, een kerk 
die midden in de maatschappij stond en die, uit solidariteit met de gehele 
bevolking, stelling nam inzake maatschappelijke kwesties, sprak de aan-
hangers van Kerkopbouw aan. Doordat geen van beide visies in de synode 
een meerderheid had, was er aan het eind van de jaren dertig een patstelling 
ontstaan. 

Hieraan kwam tijdens de bezetting een einde. Het saamhorigheidsgevoel 
dat heel Nederland in zijn ban kreeg bracht ook de richtingen in de her-
vormde kerk nader tot elkaar. In het gij zelaarskamp van St. Michielsgestel 
ontmoetten drie hervormde leiders elkaar: de vrijzinnige predikant W. Ban-
ning, die lid was van het hoofdbestuur van de SDAP, de theocratische theo-
loog K.H.E. Gravemeyer, die secretaris was van de Synode en tot de kring 
van kerkherstel behoorde, en de zendingstheoloog H. Kraemer, één van de 
voormannen van Kerkopbouw. Gezamenlijk hadden zij de overtuiging dal 
na de bevrijding de kerk een historische rol had te vervullen. Daarom be-
reidden zij in het gij zelaarskamp een nieuwe koers van de hervormde kerk 
voor: na de oorlog zou zij zich als 'Christus-belijdende volkskerk' aan het 
Nederlandse volk moeten presenteren. In de eerste maanden na de oorlog 
trok dit driemanschap het land door, om de Nieuwe Koers te propageren. 
Al in oktober 1945 leidde dit tot een aanpassing van de kerkorde, die het 
mogelijk maakte dat de Synode maatschappelijke uitspraken deed.` 

De politieke consequenties van de kerkelijke ontwikkelingen waren niet 
eenduidig. In zekere zin lagen de Nieuwe Koers en de Doorbraak in elkaars 
verlengde. Twee van de drie kerkelijke leiders, Banning en Kraemer, be-
hoorden tot de oprichters van de NYB. Nogal wat hervormde intellectue-
len werden daarom door de Nieuwe Koers gestimuleerd om deel te nemen 
aan de NVB In het kielzog van Van Walsum schaarde vrijwel de gehele 
Nederlander-groep zich achter de volksbeweging. Zij meenden daarmee 
trouw te blijven aan het christelijk-historisch beginsel." Zij waren name-
lijk van mening dat tijdens de oorlog duidelijk was geworden dat de chris-
telijke normen ook in partijen als de SDAP en de links-liberale Vrijzinnig-
Democratische Bond werden erkend. Daarom was volgens hen het mo-
ment aangebroken dat de CHU zich moest opheffen.  Lohman  had immers 
altijd beweerd dat de Unie niet meer nodig zou zijn als het gezag van de 
christelijke normen in Nederland algemeen zou worden erkend. 

In een CHU-commissie die in de oorlogsjaren actief was geweest leefden 
soortgelijke denkbeelden. Deze commissie was begin 1941 door het dage-. 
lijks bestuur van de CHU, waarin Van Walsum de meest actieve persoon 
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was nadat partijvoorzitter H.W. Tilanus in oktober 1940 was gegijzeld, in 
het leven geroepen 'tot voorbereiding der herziening van wetgeving, partij-
program en statuten'.` De samenstelling van de commissie weerspiegelde 
niet de breedte van de Unie: onder de negen leden bevonden zich maar 
liefst zes aanhangers van de Nederlander-groep, onder wie Van Walsum en 
J. de Zwaan, die tevens lid was van het dagelijks bestuur. Eén van de ove-
rige drie leden was L.H.N. Bosch Ridder van  Rosenthal,  naar wie de com-
missie werd genoemd nadat de oorspronkelijke voorzitter De Zwaan in 
mei 1942 door de bezetter was gegijzeld. 

In 1944 publiceerde deze veelvuldig bijeenkomende commissie de ille-
gale brochure De politieke en maatschappelijke opbouw van Nederland.20  
Hierin werd vooropgesteld dat politiek en geloof niet van elkaar konden 
worden losgemaakt. Christelijke partijvorming was echter niet altijd nood-
zakelijk: dat hing van de omstandigheden af. Ofschoon er ten aanzien daar-
van volgens de commissie nog veel in nevelen gehuld was dienden christe-
nen hoe dan ook de naoorlogse situatie aan te grijpen als een door God 
gegeven mogelijkheid om 'gelouterd en verdiept, ons volksleven opnieuw 
op te bouwen'. Het rapport tendeerde in de richting van de Doorbraak aan-
gezien één ding verheugend werd genoemd: de overeenstemming tussen 
christenen en humanisten over 'de vraag, aan welken zedelijken standaard 
het openbare leven heeft te voldoen'. Terwijl christenen en humanisten de 
grondslag van hun politiek handelen bleven zoeken in hun eigen levens-
overtuiging, zou het volgens het rapport mogelijk moeten zijn dat zij na de 
oorlog 'gelijke doelstellingen (zouden) najagen'.` 

Buiten deze commissie ontwikkelde de CHU tijdens de bezettingsjaren 
nauwelijks activiteiten. Dat betekende niet dat er in de Unie geen andere 
opvattingen werden aangehangen. Zo waren er enkele christeljk-histo-
rischen die vanwege de Nieuwe Koers juist streefden naar de oprichting 
van een partij, die een nauwe band had met de kerk. Zij hoopten dat de 
vooroorlogse theocratische splintergroepering, de Hervormde (Gerefor-
meerde) Staatspartij, kon uitgroeien tot een krachtige volkspartij. 

In ieder geval één persoon wilde van vernieuwing in het geheel niets 
weten: Unievoorzitter Tilanus. Na het overlijden van Slotemaker de Bruine 
en het uit de gratie raken van de vooroorlogse leider D.J. de Geer - wiens 
terugkeer naar bezet Nederland na zijn ontslag als minister-president in 
Londen door velen als landverraad werd beschouwd - was hij de vanzelf-
sprekende nieuwe leider. Gedurende de bezettingsjaren had Tilanus zich 
op de vlakte gehouden. In het gijzelaarskamp van St. Michielsgestel had 
hij zich niet bemoeid met de besprekingen over het naoorlogse Nederland. 
Hij verwachtte dat na de bevrijding op den duur de oude partijen zouden 
terugkeren 'omdat deze geestesrichtingen representeeren, die in werkelijk- 
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heid aansluiten bij het gedachten- en gevoelsleven van het Nederlandsche 
Volk'.` Tien procent van de bevolking hing naar zijn inschatting het chris-
telijk-historische beginsel aan? Het voortbestaan van de CHU stond wat 
hem betreft daarom niet ter discussie. De christelijk-historische leider was 
bovendien niet optimistisch over de erkenning van de christelijke normen 
in de Nederlandse samenleving. Een algemene partij, op grondslag van 
christendom en humanisme, wees hij dan ook af. Hij bleef voorstander van 
een christelijke partij als 'een vereeniging van gelijkgezinden, die zich in 
hun diepste levensovertuiging één weten en derhalve eveneens in het staat-
kundige leven met elkaar overweg kunnen'.` 

Gezien de ontwikkelingen in de CHU verbaast het enigszins dat vanuit 
Trouw een pleidooi werd gevoerd voor een christelijke volkspartij. Waarom 
streefde de ARP - want er was een nauwe band tussen de partijleiding en 
Trouw - die onverkort wilde vasthouden aan het neocalvinisme naar een 
fusie met de CHU, waar juist het Doorbraakideaal leek aan te slaan? Om 
deze vraag te beantwoorden dienen Bruins  Slots  artikelen, waarin hij op-
riep tot de vorming van een christelijke volkspartij, nauwkeurig gelezen te 
worden. Dan blijkt dat de jonge antirevolutionair zijn pleidooi baseerde op 
de verwachting dat de CHU uit elkaar zou vallen. Zowel voorstanders van 
de Doorbraak als theocraten zouden volgens hem de Unie verlaten. Hier-
door zou een grote groep protestanten 'politiek daldoos' worden, over welke 
restgroep de ARP zich diende te ontfermen.25  

Uit deze argumentatie kan worden afgeleid dat de christelijke volkspartij 
niet een nieuwe partij moest worden, maar een vergrote ARP. Dat dit inder-
daad het geval was blijkt uit de manier waarop de leiding van Trouw rea-
geerde toen het idee van de christelijke volkspartij aansloeg in den lande. 
Met name in Noord-Holland en Friesland werd direct een begin gemaakt 
met de eenwording van de beide partijen. In vervolg op de artikelen van 
Bruins Slot schreef K. Norel, die de regionale Trouw-editie van Noord-
Holland verzorgde, het artikel 'Vernieuwing bij de Christelijk-Protestan-
ten', waarin hij het vermoeden uitsprak dat de nieuwe partij er anders zou 
uitzien dan de ARP: 

Waarschijnlijk zal in de nieuwe partij wat minder zwaarwichtig 
dan voorheen gesproken worden over 'onze heilige beginselen' 
en over de 'goddelijke ordinantiën' en zullen de Bijbelsche ter-
men niet zo in zwang zijn.26  

Norel riep daarom de lezers op tot spoedige omvorming van de beide par-
tijen tot één nieuwe partij. De landelijke leiding van Trouw ging dit echter 
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te snel. Om de controle over het fusieproces te houden had Bruins Slot in 
zijn artikelen aangekondigd dat de antirevolutionaire partijorganisatie eerst 
'provisioneel' hersteld diende te worden, alvorens een start kon worden 
gemaakt met de christelijke volkspartij. 

Omdat het fusieplan uit de hand dreigde te lopen liet de jeugdige Trouw-
medewerker A.M. Donner, zoon van de vooroorlogse minister J. Donner, 
Norel weten dat zijn oproep te ver ging en verzocht hij hem een artikel 
onder de titel 'Die vertrouwen, haasten niet!' te plaatsen. Hierin werd nog-
maals uitgelegd dat de partijorganisatie 'provisioneel' moest worden her-
steld, alvorens een begin kon worden gemaakt met de christelijke volks-
partij. Ondertussen was Norels artikel door de redacties in de Zaanstreek 
en Utrecht overgenomen. Ook hen verzocht de leiding van Trouw daarom 
het artikel 'Die vertrouwen, haasten niet!' te plaatsen, hetgeen in ieder ge-
val door de Zaanstreek-redactie werd geweigerd.` 

Na de bevrijding hield de ARP-leiding vast aan de organisatorische weg 
naar een fusie. In circulaires werden de kiesverenigingen opgeroepen tot 
een 'provisioneel herstel' te komen teneinde 'een vereeniging of fusie met 
andere gelijkgezinde partijen niet te belemmeren'. Wat na het herstel diende 
te gebeuren, moest 'langs organisatorischen weg' worden bepaald.28  Niet 
iedereen was het met deze handelswijze eens. Tijdens de eerste naoorlogse 
moderamenvergadering op 12 juni 1945 werd de tactiek van het provisioneel 
herstel van twee zijden bekritiseerd. Generaal L.F. Duymaer van Twist, die 
als man van de oude stempel tot geen enkele vernieuwing bereid was, pro-
testeerde tegen de overrompelingstactiek ten opzichte van de CHU. Hij 
vroeg zich af of het niet beter was 'praeliminaire besprekingen' met het 
hoofdbestuur van de CHU te voeren en merkte op dat het 'onzerzijds toch 
niet geoorloofd is op hun standpunt vooruit te loopen'. Een uitgesproken 
voorstander van de fusie, het moderamenlid H. Bijieveld, was van mening 
dat het provisioneel herstel de fusie slechts belemmerde. In plaats van her-
oprichting van de antirevolutionaire kiesverenigingen diende in zijn ogen 
direct een begin te worden gemaakt met de christelijke volkspartij? 

Ook uit andere uitlatingen van ARP-leiders bleek dat men met de fusie 
een uitvergrote ARP nastreefde en dat het gedachtengoed van de CHU in 
de nieuwe partij geen plaats kon krijgen. Zo stelde waarnemend partij-
voorzitter J.A. de Wilde op de eerste naoorlogse vergadering van het cen-
traal comité over de fusie: 'er mag geen water bij de wijn worden gedaan' 
en 'ons program moet zuiver blijven'. Een ander centraal-comitélid voegde 
hieraan toe: 'het Calvinistisch karakter van onze partij mag niet verloren 
gaan' en 'om 100.000 Christelijk-Historischen te winnen mogen we geen 
80.000 antirevolutionairen verliezen'. Schouten drukte zich niet minder 
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duidelijk uit. Zo zei hij op één van de partijconferenties die in de eerste 
naoorlogse maanden werden belegd: 'maar zij (de fusie, RZ) moet voor 
ons principieel aanvaardbaar zijn'. En op de bovengenoemde vergadering 
van het centraal comité stelde hij dat een fusie nooit mocht leiden tot een 
'offerfeest van beginselen' .3  

Tilanus kwam door de aandrang van de ARP in een lastig parket. Doordat 
het idee van een christelijke volkspartij ook in christelijk-historische kring 
aansloeg —met name B.C. de Savornin  Lohman  maakte zich er sterk voor - 
leek Bruins  Slots  voorspelling dat de CHU uiteen zou vallen niet irreëel. 
De christelijk-historische leider doorzag de tactiek van de ARP om van de 
CHU het beeld te schetsen van een in ontbinding verkerende partij, blij-
kens een brief die hij in april 1945 aan Van Walsum schreef: 

Zij beuken met hun propaganda op onze menschen: zij gebruiken 
aan den eenen kant jou, die in die vage Volksbeweging opgaat ( ... ) 
Aan den anderen kant werken zij met  Lohman,  die zich bij de A.R. 
schijnt te hebben aangesloten?' 

Voor Tilanus was het radicaal afwijzen van een fusie niet goed mogelijk 
omdat de christelijke volkspartij onder een deel van het protestantse elec-
toraat populair leek te zijn. Anderzijds was hij ook bevreesd zich positief 
uit te laten over de christelijke volkspartij, gezien de weerzin tegen de ARP 
van de christelijk-historischen die sympathie hadden voor de Doorbraak of 
het theocratische ideaal. Om een breuk te voorkomen stelde Tilanus de 
beslissing over de toekomst van de Unie zo lang mogelijk uit. Kort na de 
bevrijding riep hij via circulaires de christelijk-historische kiesverenigingen 
op de partijorganisatie te herstellen.32  Een uitspraak over het fusiestreven 
deed hij niet, omdat een ondubbelzinnige stellingname onvermijdelijk tot 
een breuk zou leiden. Tilanus durfde zich slechts uit te spreken over het nut 
van confessionele partijvorming. 

Door de verdeeldheid in de CHU en de houding van Tilanus werd het de 
leiders van de protestantse partijen al snel duidelijk dat de fusie niet zou 
slagen. De CHU wenste niet door de ARP te worden opgeslokt en de ARP 
wenste slechts een samengaan onder haar voorwaarden. Omdat het plan 
voor de christelijke volkspartij in den lande populair was - hetgeen van-
wege de vernieuwingsdrang die zich in heel Nederland voordeed niet ver-
baast - wenste geen van beide partijen de schuld voor het niet doorgaan 
van de nieuwe partij te krijgen. Hierdoor ontspon zich een strijd over de 
schuldvraag, die enige maanden zou aanhouden. 
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Tilanus betoonde zich in deze maanden een sluw tacticus. Een gesprek 
met uitgesproken tegenstanders van de fusie, de commissie-Bosch van  Ro-
senthal,  die zich in haar brochure De politieke en maatschappelijk opbouw 
van Nederland had uitgesproken voor samenwerking met humanisten, stelde 
hij tot oktober 1945 uit.` Ook het gesprek met de ARP hield hij lange tijd 
af. Eerst op 27 juli 1945, tachtig dagen na de bevrijding, ontmoetten dele-
gaties van beide partijen elkaar. Tekenend voor Tilanus' bedoeling was dat 
hij zijn gehele dagelijks bestuur, dat nogal anti-ARP was, meenam. Bij 
gesprekken met de NVB en de commissie-Bosch nam Tilanus juist B.C. de 
Savornin  Lohman,  de meest uitgesproken voorstander van een fusie, in 
zijn delegatie op.34  Op deze manier hoopte hij de mislukking van de ge-
sprekken te bevorderen. 

Het gesprek tussen de delegaties van ARP en CHU had weinig om het 
lijf. Uit de schaarse aantekeningen van Tilanus en de notulen van het mode-
ramen van de ARP is af te leiden dat de ontmoeting slechts anderhalf uur 
duurde. De CHU'ers begonnen met een 'requisitoir' tegen de ARP, onge-
twijfeld vanwege haar overrompelingstactiek. De ARP'ers verweten van 
hun kant de CHU de prealabele vraag naar de wenselijkheid van een fusie 
uit de weg te gaan. Volgens J.A. de Wilde, de waarnemend partijvoorzitter, 
konden beide partijen wanneer zij wilden tot resultaten komen. Het ging 
volgens Schouten om een 'geloofszaak' en een 'roeping van godswege'.11  

Met deze prealabele vraag probeerden de antirevolutionairen de schuld 
voor de mislukking van de christelijke volkspartij bij de CHU te leggen. 
Wanneer zij deze vraag namelijk negatief beantwoordde, kon de ARP naar 
buiten toe duidelijk maken dat de onwil van de CHU de fusie belemmerde. 
De CHU-delegatie liet zich echter niet tot een antwoord verleiden. Aan het 
eind van het gesprek werd besloten om elkaar na de eerste naoorlogse ver-
gadering van het hoofdbestuur van de CHU, die gepland was voor 17 au-
gustus, weer te ontmoeten. 

Tijdens deze CHU-vergadering bleken er veel bezwaren te bestaan tegen 
een fusie. Velen voelden echter wel voor een vorm van federatieve samen-
werking met de ARP, mits de CHU haar zelfstandigheid zou bewaren .36 
Tijdens het tweede gesprek tussen de beoogde fusiepartners, dat enkele 
dagen later plaatsvond, stelde Tilanus voor om naar federatieve samenwer-
king te streven. Een besluit werd echter niet genomen. Wel stelde Schouten 
voor om een verklaring uit te geven, waaruit zou blijken, dat de moeilijk-
heden in de CHU de voornaamste oorzaak van het niet doorgaan van de 
christelijke volkspartij vormden. Hiermee probeerde hij dus opnieuw de 
CHU de schuld voor de mislukking in de schoenen te schuiven. Tilanus 
weigerde echter hierop in te gaan.37  

In oktober vond het derde en laatste gesprek plaats. Na afloop gaven de 
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delegaties een communiqué uit, waarin werd gesteld dat de partijen aan-
stuurden op federatieve samenwerking. Er werd een commissie van sa-
menwerking ingesteld, die tenminste eens in de drie maanden bijeen moest 
komen. Bovendien diende waar mogelijk bij gemeenteraads- en Staten-
verkiezingen te worden samengewerkt. Bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer zou voorlopig echter met gescheiden lijsten worden geopereerd?' 
Dit communiqué, dat Bosscher terecht een 'doekje voor het bloeden' noemt, 
dient goed geïnterpreteerd te worden.39  Tilanus hoopte met dit compromis 
in de eerste plaats een scheuring in de CRU te voorkomen. Voorstanders 
van de christelijke volkspartij zouden de federatieve samenwerking moe-
ten zien als een eerste stap in die richting, terwijl tegenstanders hoop moes-
ten putten uit het behoud van de christelijk-historische zelfstandigheid. De 
ARP hoopte haar achterban duidelijk te maken dat de partij op termijn naar 
een fusie streefde. Liever had zij natuurlijk het communiqué zo geformu-
leerd dat duidelijk was geworden dat de CHU het samengaan belemmerd 
had. Geheel tevreden konden de antirevolutionairen daarom niet zijn: de 
strijd om de schuldvraag was voorlopig onbeslist. 

De tweeslachtigheid van het compromis leidde in de CHU tot problemen. 
Velen vonden het communiqué te ver in de richting van fusie gaan. In de-
cember 1945 organiseerden zich 49 CHU'ers, onder wie oud-minister A.A. 
van Rhijn (op dat moment secretaris-generaal op het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken), Bosch van  Rosenthal  en het Tweede-Kamerlid J.M. Krij-
ger, in de zogenaamde 'groep van 49'. In twee brieven drongen zij bij het 
hoofdbestuur erop aan de federatieve samenwerking te verwerpen. Het co-
mité beriep zich op de principiële verschillen tussen de beide partijen en de 
ontwikkelingen in de hervormde kerk.40  

Het optreden van de '49' was Tilanus bepaald onwelkom. Freule C.W.I. 
Wttewaal van Stoetwegen, die in 1945 op voordracht van Tilanus in het 
noodparlement zitting had genomen, pleitte bij hem voor een gesprek met 
de critici. Naar haar mening interpreteerden zij het communiqué niet juist: 
'Ik vind die Federatie juist zoo onschuldig, je kunt mét hen optrekken als 
het gewenscht is en je kunt het ook laten. 141 Op 4 januari 1946 kreeg een 
afvaardiging van de '49' inderdaad gelegenheid haar standpunt in het hoofd-
bestuur uiteen te zetten.42  Vlak voor deze vergadering hadden twee leden 
van het dagelijks bestuur van de CRU, J. de Zwaan en J.J. Walliën, Tilanus 
uitdrukkelijk verzocht het hoofdbestuur een uitspraak te laten doen over de 
federatieve samenwerking.43  Omdat Van Rbijn, die namens de '49' sprak, 
veel steun kreeg onder de aanwezigen, stelde Tilanus een beslissing echter 
uit. Pas op de algemene vergadering van de CHU, die eind februari gehou-
den zou worden, diende de Unie naar zijn mening een definitieve uitspraak 

186 



te doen over de samenwerking met de ARP. 

Naar aanleiding van deze gang van zaken trok Walliën zich terug uit het 

dagelijks bestuur. In een brief betoogde hij dat het hoofdbestuur een uit-
spraak had moeten doen: 'Het groote belang voor de Unie, mi. gelegen in 

het nemen van een beslissing, opdat de Unieleden en de buitenwereld weet, 
wat men aan ons heeft, is door Uwe leiding dermate geschaad, dat ik daarom 
geen verdere verantwoordelijkheid meen te kunnen dragen.' Een poging 

van De Zwaan de zaak weer te lijmen mislukte." 
Het hoofdbestuur kwam voor de algemene vergadering nog eenmaal bij-

een. Tilanus presenteerde daar een nieuw compromis, waarmee hij een deel 

van de '49' voor de CHU hoopte te behouden. Hij nam definitief afstand 
van de overeenkomst over de federatieve samenwerking. Op de algemene 

vergadering wilde hij een motie in stemming brengen, waarin werd uitge-

sproken dat de CHU slechts naar 'nauw contact' met de ARP streefde. In 
het hoofdbestuur werd dit voorstel aangenomen met negentien tegen vier 

stemmen  .45  Op de algemene vergadering van 27 februari kregen Van Rhijn 
en Krijger de gelegenheid hun bezwaren tegen de samenwerking met de 
ARP uiteen te zetten. Steun vonden zij nauwelijks. Tilanus' motie werd 
met negentig procent van de stemmen aangenomen .41  Na deze vergadering 

viel de 'groep van 49' uit elkaar. Sommigen gingen met Van Rhijn over 

naar de PvdA, anderen richtten onder leiding van Krijger een theocratische 

partij op, de Protestantse Unie, waarin de HGS zou opgaan. Ongeveer de 

helft van de '49' bleef de CHU trouw.47  
De overgrote meerderheid van de aanwezigen op de algemene vergade-

ring had in de 'nauw contact'-motie een eerste stap in de richting van een 

fusie gezien. In haar memoires beschrijft de freule dat zij nog tijdens de 

vergadering Van Rhijn haar indruk bekendmaakte dat Tilanus niet bepaald 
een fusie nastreefde. 'Nou, dan is die resolutie bedrog of zoiets', was diens 
reactie .48  De resolutie kon inderdaad verkeerd geïnterpreteerd worden. Zo 
beschouwde Trouw haar als een eerste stap in de richting van een fusie en 
schreef het christelijk-historische weekblad Koningin en Vaderland: 'Men 

vergete niet, het gesprek met de AR is nog geenszins geëindigd: integen-
deel, het kan en zal eerst nu ernstig beginnen.'49  Naar aanleiding van een 
kritische reactie van een CHU-lid op dit artikel noemde de kersverse Unie-
secretaris H.K.J. Beernink het artikel in Koningin en Vaderland 'minder 
gelukkig' omdat er 'een onjuiste interpretatie van de (...) motie' uit zou 
kunnen worden afgeleid.50  

Ook Krijger kwam terug op de interpretatie van de motie: 

De meening, dat de aangenomen motie niets betekent, zelfs een 
fatsoenlijke afwijzing van de AR zou zijn, moet als onjuist wor- 
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den afgewezen. Immers het is onaannemelijk, dat ernstige man-
nen, bij wie de leiding van een politieke partij berust, om iets dat 
niets betekent een breuk in eigen kring zouden doen ontstaan en 
bovendien de kiezers in het onzekere zouden laten t.o. van de vraag 
hoe de CHU, krachtens haar beginsel, staat tegenover beginsel en 
praktijk der Antirevolutionairen.5' 

Door afstand te nemen van de federatieve samenwerking gaf Tilanus de 
ARP de gelegenheid om de schuld voor de mislukking van de fusie aan de 
CRU te geven. De ARP maakte daar gretig gebruik van. Bij de voorberei-
ding van een motie voor de deputatenvergadering waar de partij een besluit 
zou nemen over de federatieve samenwerking, stelde De Wilde dat de ARP 
moest proberen de zaak op de beste manier te 'liquideeren'. Volgens eet 
door Schouten opgestelde concept-motie betreurde de ARP dat de fusie 
'voorshands op overwegende bezwaren van de zijde der Unie' stuitte.52  De 
motie werd op 23 januari 1946 door de eerste naoorlogse deputatenver-
gadering unaniem aanvaard. 

Nadat de CRU de federatieve samenwerking had verworpen nam ook de 
ARP afstand van het fusiestreven. Begin april 1946 werd het centraal co-
mité om een advies gevraagd over samenwerking met de CRU bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Werd in het communiqué van ARP en CRU 
uit oktober 1945 nog gesteld dat beide partijen bij de verkiezingen voor de 
gemeenteraad en de Provinciale Staten moesten samenwerken, nu achtte 
het centraal comité samenwerking bij de gemeenteraadsverkiezingen on-
gewenst: 

1. In alle gevallen, waarin de werfkracht van beide groepen of één 
van de beide groepen vermoedelijk zou worden geschaad. 

2. In alle gevallen, waarin tegen de candidaten van de andere groep 
ernstige bezwaren moeten worden ingebracht, b.v. dat de  CH-
kandidaat praktisch liberaal is. 

3. In alle gevallen, waarin het uitkomen met één lijst voor beide 
partijen 'lood om oud ijzer' is. 

4. De samenwerking moet evenwel worden toegejuicht, wanneer 
zij én principieel én practisch cordiaal mogelijk blijkt. 

Duymaer van Twist voegde hieraan toe dat ook wanneer door de CRU een 
vrouw werd gekandideerd de samenwerking onmogelijk was, aangezien de 
partij het passief vrouwenkiesrecht niet erkende.53  

Het blijkt dus dat noch de ARP noch de CHU in 1945-1946 werkelijk naar 
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een fusie streefde. Omdat de ARP trouw bleef aan het neocalvinisme en de 

CHU haar bezwaren daartegen behield, was een fusie onmogelijk. Dat de 
beide partijen de christelijke volkspartij niet afwezen toen duidelijk was 
geworden dat de CHU zich niet liet opslokken, werd veroorzaakt door de 
vermeende populariteit van het fusiestreven onder de protestantse kiezers. 
De ARP poogde daarom de indruk te laten ontstaan dat de CHU de samen-
werking blokkeerde. Vanwege de onenigheid in christelijk-historische kring 
kon zij hierin uiteindelijk slagen. Wanneer men de officiële stukken van de 
fusiepoging uit 1945-1946 op een rijtje zet (het gezamenlijk communiqué 
uit oktober 1945, de brieven van de '49', de moties van de ARP en de CHU 
uit januari en februari 1946) komt de onwil van de ARP zich aan te passen 
aan de CHU niet aan de oppervlakte en moet men welhaast concluderen 
dat de CHU de fusie inderdaad heeft geblokkeerd. Nadere analyse leert 
echter dat noch de ARP noch de CHU bereid was concessies te doen ten 
behoeve van de fusie en dat de schuld voor het niet-doorgaan van de pro-
testantse volkspartij in gelijke mate bij de ARP en de CHU moet worden 
gelegd. 

Het succes van de tactiek van de ARP is groot geweest wanneer men afgaat 
op de manier waarop tot op heden de mislukking van de christelijke volks-
partij is beschreven. In de werken van De Wilde en Smeenk en van Kuiper 
over de geschiedenis van de ARP worden slechts de droge feiten genoemd, 
waardoor de suggestie gewekt wordt dat de CHU de fusie belemmerd heeft. 54 
Ook Hoek schrijft in zijn boek over de naoorlogse politieke geschiedenis 
van Nederland: 

Toch zou Schouten, wanneer van die zijde (de CHU, RZ) een po-
sitieve houding zou zijn aangenomen (...) geen ernstige moeilijk-
heden hebben gemaakt.55  

Schouten zou echter juist in de problemen zijn gekomen wanneer de CHU 
serieuze pogingen zou hebben ondernomen om tot een fusie te komen. De 
antirevolutionaire aandrang werd slechts mogelijk gemaakt door de zeker-
heid dat de CHU geen fusie wilde. 

In zijn geschiedenis van de CHU geeft Van Spanning de schuld volledig 
aan  dc  ARP. Op basis van de officiële stukken komt hij tot de conclusie dat 
'binnen de Unie de mogelijkheid van een fusie of federatie met de anti-
revolutionairen ernstig (werd) overwogen'. Juist de houding van de ARP 
zou de fusie belemmerd hebben: toen de CHU'ers 'constateerden dat de 
houding van de ARP t.a.v. de antithese in vergelijking met de periode voor 
1940 niet wezenlijk was veranderd' verwierp 'de Algemene Vergadering 
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van de CRU een voorstel tot federatieve samenwerking met de ARP' 56 Het 
probleem bij deze interpretatie is dat de onwil van de CRU niet naar boven 
komt. 

Bosscher, die in zijn dissertatie uitgebreid ingaat op de fusiepoging van 
1945-1946, heeft de tactiek van de ARP evenmin in zijn beschrijving ver-
werkt. Als hij de schuldvraag aan de orde stelt, komt hij tot de volgende 
analyse: 

Bij wie ligt de schuld ( ... ) voor het niet doorgaan van de Christe-
lijke Volkspartij in 1945-1946? Het ging om een complex van fac-
toren. ( ... ) Gezaghebbende leiders hadden hun twijfels over de 
wenselijkheid van een nieuwe partij die voor een deel ingegeven 
waren door hun schatting van de mogelijkheden tot verwezenlij-
king van het doel. Bij sommigen van hen ontbrak de wil de ont-
wikkelingen een gunstige wending te geven, omdat zij de gevol-
gen niet konden overzien. 

Schouten hoorde echter volgens Bosscher niet tot deze 'sommigen'. Aan 
de bovenstaande conclusie voegt hij toe: 'Dit wil niet zeggen dat bijvoor-
beeld Schouten een gunstige ontwikkeling zou hebben tegengewerkt.' El-
ders betoogt hij dat de schuldigen voor de mislukking 'niet geheel terecht' 
in de ARP-top werden gezocht.57  In een biografische schets over Schouten 
komt hij tot een meer expliciete analyse. In navolging van de officiële ge-
schiedschrijvers van de ARP concludeert hij: 

De feiten rechtvaardigen geen andere conclusie dan dat het de CRU 
is geweest die, om eigen redenen, een fusie of federatie heeft te-
gengehouden.58  

Ook Ten Napel wijt de mislukking van de christelijke volkspartij aan de 
'onwil van een gedeelte van de CHU-leiding'."  

4. De verhouding ARP-CHU (1946-1956) 
Bij de verkiezingen van 1946 handhaafde de CHU zich op acht zetels, ter-
wijl de ARP vier zetels verloor en op een totaal van 13 kwam. Nu was ge-
bleken dat de CHU nog levensvatbaar was, was voor Schouten en Tilanus 
het fusieplan helemaal van de baan. In de jaren 1946-1956 zijn er— zoals 
wij hieronder zullen zien - dan ook van de partijen geen initiatieven uitge-
gaan om tot een hechter onderling contact te komen. Plaatselijk werd - 
evenals voor de oorlog - bij gemeenteraadsverkiezingen wel samengewerkt,. 
maar landelijk was er noch in de Staten-Generaal noch op partij-bestuurs- 
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niveau sprake van een vermeldenswaardig samenwerkingsverband. 
Ondanks deze eenstemmigheid was er één probleem: het idee van een 

protestantse eenheidspartij bleef bij de achterbannen van de beide partijen 

populair. En omdat de partijen het in het eerste jaar na de oorlog hadden 
doen voorkomen alsof zij op termijn naar een fusie streefden - volgens de 

CHU-motie diende de Unie naar 'nauw contact' met de ARP te streven en 
de ARP-motie riep het centraal comité op in overleg te treden met de CHU 

- konden beide partijen het fusiestreven niet openlijk afwijzen. Op dit punt 
bleef de schoen nog lang wringen. De partijen wensten geen nader contact, 
handelden daar ook naar, maar dienden in het openbaar te doen alsof daar 
wel naar gestreefd werd. Het spel dat in 1945-1946 was gespeeld, moest 
nog langer worden doorgespeeld. 

In de literatuur is dit niet doorzien. Zo stelt Van Spanning dat de leiding 
van de ARP na de mislukking van de christelijke volkspartij 'regelmatig' 
aandrong op overleg om tot vorming van één protestantse partij te komen. 
Ook Lipschits meldt in zijn overzichtswerk dat de ARP in de jaren vijftig 
streefde naar de vorming van één protestants-christelijke partij.60  

In de eerste jaren na 1946 was er weinig belangstelling voor partijpolitieke 
kwesties. Door de kwestie-Indië werden ARP en CHU uit elkaar gedreven, 
toen in 1948 de CHU toetrad tot het eerste kabinet-Drees, dat de soeverei-
niteitsoverdracht regelde. Na 1950 nam de populariteit van het fusiestreven 
echter weer toe. Ontevredenheid over de positie van de protestantse par-
tijen ten opzichte van het rooms-rode blok vormde hiervoor een belang-
rijke stimulans: waar voor de oorlog de protestanten voor een belangrijk 
deel de Nederlandse politiek hadden gedomineerd, werd na 1945 de dienst 
uitgemaakt door de katholieken en de sociaal-democraten. In oktober 1950 
zag in Den Haag een comité-'Protestants Christelijke Volkspartij' het licht 
en twee jaar later werd in Amsterdam een soortgelijk comité opgericht. 
Deze organisaties vonden elkaar in 1952 in de Christelijke Volkspartij (CVP), 
die zowel naar eenheid van de protestantse partijen als naar een meer pro-
gressieve koers streefde. 61 

Daarnaast werd ook in de toppen van de partijen door enkelen voor fusie 
gepleit. Hier vormde ontevredenheid over de programmatische koers van 
de partijen de grootste stimulans. Vertegenwoordigers van de moderne stro-
ming in de ARP (Zijlstra, De Gaay Fortman,  Ruppert)  stonden niet afwij-
zend tegenover een fusie met de CRU, terwijl de conservatieve vleugel van 
de CRU aansluiting zocht bij de ARP. Zowel de leiders van de ARP als die 
van de CRU wisten de fusieaandrang in deze periode echter met succes af 
te houden. 
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Het centraal comité van de ARP kreeg van tijd tot tijd de vraag voorgelegd 
of plaatselijke samenwerking met de CHU geoorloofd was. Het hiervoor 
behandelde advies uit april 1946 werd in 1948 herhaald .62  Toen in 1949 de 
Statenkring Noord-Holland het centraal comité nogmaals deze vraag voor-
legde, werd een speciale commissie ingesteld. De commissie, waarin on-
der anderen de conservatieve ARP'ers Gosker en Severijn zitting hadden, 
gaf een negatief advies dat gebaseerd was op het feit dat er sinds 1923 een 
bindend partijbesluit lag tegen het passief vrouwenkiesrecht, terwijl de CHU 
wel vrouwen zou kunnen kandideren .63 Ook na de aanpassing hiervan in 
1953 bleef het centraal comité negatief adviseren over plaatselijke samen-
werking. 64 

Met name vanuit het CNV kwam kritiek op dit beleid. In februari 1948 
belegde de partijleiding een bijeenkomst met een aantal antirevolutionaire 
CNV-bestuurders. Naast de sociaal-economische politiek werd ook de mis-
lukking van de christelijke volkspartij besproken.  Ruppert,  de voorzitter 
van het CNV, doorzag als één van de weinigen het spel dat de leiding van 
de ARP speelde en leverde scherpe kritiek op de rol van Schouten.  Ruppert  
stelde terecht dat Schoutens houding bepaald werd door 'doen alsof'. De 
teleurstelling over de mislukking in 1945 en de pogingen na 1946 om de 
contacten met de CHU te verbeteren waren volgens hem geveinsd. Schou-
ten poogde deze kritiek uiteraard te weerleggen door de CHU de schuld te 
geven van de mislukking. Volgens hem had de ARP de fusie als een 'roe-
ping' beschouwd, maar was de CHU niet eens bereid geweest om te onder-
zoeken of samenwerking mogelijk was. De teleurstelling hierover was niet 
'doen alsof' geweest. Ook na 1946 had de ARP haar uiterste best gedaan 
om met de CHU een beter contact te krijgen ('wij deden wat wij konden'), 
maar had opnieuw de CHU dwarsgelegen. Schouten beweerde zelfs enige 
malen 'zeer nadrukkelijk' te hebben 'geïnformeerd' bij de CHU. Deson-
danks beloofde Schouten  Ruppert  dat hij 'van harte gaarne bereid is alles te 
doen wat mogelijk is om de eenheid van de ARP en de CHU te bevorde-
ren' 65 

Toen het gezelschap een jaar later opnieuw bijeenkwam bleek van deze 
toezegging niets te zijn terecht gekomen.  Ruppert  herhaalde daarom zijn 
verwijt dat Schouten niet werkelijk zijn best deed de relatie met de CHU te 
verbeteren. Nu stelde de CNV-voorzitter voor een 'christelijk staatkundig 
centrum' op te richten, dat dienst zou doen als ontmoetingsplaats voor ARP, 
CHU en 'zo nodig een doorbraakman die terug wil'. Schouten verwachtte 
echter dat door zo'n centrum de onderlinge verdeeldheid slechts zou toene-
men. Wel stemde hij erin toe een conferentie met de CHU te organiseren. 
Ook hiervan kwam niets terecht. 66 

Geschrokken van Rupperts kritiek schreef Schouten een viertal artikelen 
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in het partijblad Nederlandse Gedachten over de relatie met de CHU.67  Op 
basis van de officiële documenten betoogde hij tot geen andere conclusie te 
kunnen komen dan dat de fusie geen doorgang had gevonden 'omdat daar-
aan van  CH-zijde nog te veel in de weg stond' .' 

Het meegedeelde schijnt voldoende te bewijzen, dat van AR-zijde 
het mogelijke is gedaan, om de eenheid van  CH  en AR te bevorde-
ren en dat alleen ten onrechte het tegendeel zou kunnen worden 
beweerd.69  

Schouten deed het bovendien voorkomen alsof de ARP ook na 1946 moeite 
had gedaan om de banden met de CHU aan te halen. Omdat hij niet naar 
concrete stappen kon verwijzen schreef hij dat het bij de ARP bekend was, 
dat daaraan bij de CHU geen behoefte bestond. 

Een ander voorbeeld van de manier waarop de ARP het deed voorkomen 
alsof zij een fusie nastreefde, vormt het zogenaamde reorganisatierapport 
uit 1954, waarin enkele voorstellen ter reorganisatie van de partij werden 
gedaan. Als remedie voor de matte stemming - de partij had in 1952 een 
gevoelig electoraal verlies geleden - werd 'herstel van de eendracht en de 
eensgezindheid op het Protestants-Christelijke politieke erf' genoemd. Ver-
der riep het rapport op tot de Organisatie van een 'Christelijk Staatkundig 
Congres' en een 'Christelijk Nationaal Contactcentrum'. Ook werd de sug-
gestie gedaan een sociaal program op te stellen, 'zo mogelijk ook met de 
Christelijk-Historische Unie'.71  Naar realisatie van deze voorstellen heeft 
de partij echter op geen enkele manier gestreefd. 

Ook de CHU deed in dit decennium geen enkele poging de relatie met de 
ARP te verbeteren. Electoraal was daar ook geen reden voor. In 1948 won 
de CHU een zetel, welke in 1952 behouden werd. 'Waar zouden we zijn 
gebleven bij fusie?' riep Tilanus al in het voorjaar van 1947 uit.7' Ook op 
de algemene vergadering van de CHU in dat jaar benadrukte hij dat het 
besluit om zelfstandig te blijven voor beide partijen 'wijs' was geweest .72 
Toch was niet iedereen in de CHU tevreden. Een conservatieve stroming 
rond het Tweede-Kamerlid J.J.R. Schmal en de Utrechtse hoogleraar 
indologie F.C. Jerretson verzette zich vanaf 1948 tegen de deelname van 
de CRU aan de rooms-rode coalitie, haar sociaal-economische politiek en 
haar beleid inzake Indië. Zij was van mening dat de CHU 'schouder aan 
schouder' met de ARP tegenover de PvdA moest staan. Schmal deed her-
haaldelijk voorstellen om het overleg met de ARP te heropenen. De domi-
nante stroming in de CHU bleef zich hier echter tegen verzetten. 

Bij dit verzet wierp het hoofdbestuurslid G.C. van Niftrik zich op als de 
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principiële tegenstander van toenadering tot de antirevolutionairen. Deze 
hoogleraar in de theologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amster-
dam was als barthiaans theoloog een groot voorstander van de 'Christus-
belijdende volkskerk'. Hij was één van de hervormde theologen die deson-
danks principieel hadden gekozen voor de CHU. De CHU mocht zich in 
zijn ogen een christelijke partij noemen, omdat zij ernaar streefde zich in 
de politiek door Jezus te laten inspireren. Anders dan veel van zijn colle-
ga's zag Van Niftrik niets in een partij die haar grondslag vond in christen-
dom en humanisme. 

Gedurende de jaren vijftig vervulde Van Niftrik in de CHU de rol van 
ideologische waakhond en zette hij onvermoeibaar aan iedereen die het 
wilde horen het christelijk-historische standpunt uiteen. Zijn opvattingen 
waren niet origineel; hij verzette zich tegen de pretentie van de ARP in de 
politiek Gods wil te kunnen doen. Als christen, aldus Van Niftrik, moest 
men wel proberen naar Gods wil te handelen, maar nooit de pretentie heb-
ben dat ook werkelijk te doen:  

Ilk  denk zéér absoluut over Gods openbaring, wil en wet. Maar ik 
denk niet absoluut over hetgeen mensen daaruit afleiden. Het blijft 
altijd een worsteling, een zoeken en tasten (..) om de wil en wet 
Gods te verdisconteren op de terreinen van maatschappij en staat.` 

In dit opzicht zette Van Niftrik zich zowel tegen de ARP als de KVP af: 

De opdracht, die Christus ons voor het politieke gebied geeft, is 
niet de handhaving van statische scheppingsordinanties noch ook 
de toepassing van een aantal christelijke beginselen. Wij hebben 
geen christelijke staatsleer en wij beschikken niet op R.K. wijze 
over een blauwdruk van een goede en volmaakte maatschappij. 

Van Niftrik was van mening dat iedere christen voor zichzelf moest uitma-
ken wat Jezus van hem verlangde in de politiek. De standpunten die daaruit 
voortvloeiden moesten gezien worden als 'voorlopige en gebrekkige vorm-
gevingen van hetgeen men verstaan heeft van de wil des Heren'. Men moest 
zoeken naar een politiek 'die enigermate overeenstemt met de wil van Chris-
tus' .74 

De basthiaanse theoloog zette zich niet minder scherp af tegen de KVP. 
De katholieken verweet hij de democratie niet te erkennen. Volgens hem 
had Rome een vaststaand 'cultuurpatroon', hetgeen de KVP in Nederland 
probeerde te verwezenlijken: 'Rome en de KVP werken volgens een vast 
plan. "1 
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Ook tegenover de PvdA verdedigde Van Niftrik het bestaansrecht van de 
CHU. Dat was nodig omdat de PvdA op veel hervormden een grote aan-
trekkingskracht uitoefende. Na 1946 was de hervormde kerk haar nieuwe 
koers trouw gebleven en deed zij van tijd tot tijd politieke uitspraken. Eén 
van de belangrijkste hiervan vormde het in 1955 uitgevaardigde herderlijk 
schrijven Christen-zijn in de Nederlandse samenleving. Hierin werd be-
toogd dat het de gelovigen vrij stond om te kiezen voor de christelijke of de 
algemene organisatievorm. Volgens het Schrijven hield het christen-zijn 
niet in het hebben van een 'afgeronde levens- en wereldbeschouwing' maar 
een 'wijze van zijn'. Omdat de christen de plicht had in solidariteit met zijn 
medemensen te leven werden verzuiling en antithese afgewezen. De anti-
these was 'zeer moeilijk aan te wijzen' en in de praktijk bleek dat christe-
lijke organisaties niet beter naar Gods wil handelden dan niet-christelijke 
organisaties. 

Ofschoon velen in het schrijven een pleidooi voor de Doorbraak zagen, 
riep het in wezen slechts op tot respect voor de individuele politieke keuze 
van de christen: 

De keuze voor een bepaalde politieke partij is een zaak van het 
gelovig geweten van de enkeling, die zich heeft af te vragen, waar 
hij naar beste weten het vruchtbaarst kan medewerken aan de 
verwerkelijking van Gods gebod. 

De christen moest zich volgens de synode bij het bepalen van zijn houding 
in de samenleving wel laten leiden door het geloof maar er was met zoiets 
als 'de' christelijke maatschappijvisie. Het gelijkstellen van een bepaalde 
houding met Gods wil werd 'het euvel der vereenzelviging' genoemd. De 
kernzin van het Schrijven luidde: 

Het doen van Gods wil in deze tijd in Nederland is niet te vereen- 
zelvigen met de practijk van één onzer democratische partijen .76 

Omdat de opvattingen van Van Niftrik en die van bijvoorbeeld Schmal over 
de ARP sterk uiteenliepen, probeerde Tilanus zo weinig mogelijk aandacht 
aan de relatie met de ARP te besteden. Het innemen van een duidelijk stand-
punt zou de verdeeldheid in de CHU immers slechts doen oplaaien. Ten 
aanzien van plaatselijke samenwerking bij gemeenteraadsverkiezingen liet  
dc  CHU-leiding de kiesverenigingen dan ook volledig vrij.77  Achter de scher-
men was Tilanus echter duidelijker. In 1954 stelde hij tijdens een vergade-
ring met de in 1952 opgerichte Christelijke Volkspartij dat door de kerke-
lijke verschillen en de mentaliteitsverschillen eenheid onmogelijk was: 'diep 
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in ons hart ( ... ) leeft de gedachte van eenheid, maar het kan nu eenmaal 
niet'. Ook de overige leden van het dagelijks bestuur van de CHU zagen 

niets in toenadering tot de antirevolutionairen.78  Dit standpunt werd echter 
niet openbaar gemaakt. 

De CHU'ers die voor toenadering tot de ARP pleitten, hadden één sterk 
argument: in februari 1946 had de algemene vergadering een motie aange-
nomen waarin de CHU werd opgeroepen naar 'nauw contact' met de ARP 
te streven. Schmal wierp deze motie met graagte in de strijd. In een open 
brief uit 1952 aan Van Niftrik, die Schmal had beschuldigd van 'coquetteren' 
met de ARP, schreef hij: 

Is het coquetteren, indien iemand aandringt op het ten uitvoer leg-
gen van een wettig genomen besluit om met de AR contact te zoe-
ken? Let wel: geen fusie of federatie, maar contact! Of staat u 
wellicht geheime wetenschap ten dienste, die u de zekerheid ver-
schaft, dat gemeld besluit niet oprecht bedoeld was? Zo ja, dan 
vernam ik dat gaarne.79  

Tilanus hield zich verre van dit soort schermutselingen. Zijn tactiek om de 
kwestie dood te zwijgen werd echter in de loop van de jaren vijftig steeds 
moeilijker te handhaven. In 1951 diende de kiesvereniging-Tiel een voor-
stel voor de algemene vergadering in om tot een betere relatie met de ARP 
te komen. Tijdens de bespreking van dit voorstel in het hoofdbestuur bleek 
Schmal de enige voorstander hiervan te zijn. Tilanus sprak onomwonden 
uit dat zolang de ARP niet veranderde er van fusie geen sprake kon zijn. 
Daarom wilde hij de kiesvereniging adviseren het voorstel in te trekken.8°  
Tijdens de algemene vergadering gebeurde dat inderdaad.81  

In 1953 stelde opnieuw een kiesvereniging de vraag wat de partij ter uit-
voering van de resolutie van 1946 gedaan had. Tilanus stelde persoonlijk 
een negatief pre-advies op, waarin het standpunt werd ingenomen dat de 
tijd voor fusie nog niet rijp was. In de unieraad, een sinds 1953 opererend 
bestuursorgaan tussen het hoofdbestuur en de algemene vergadering in, 
kwam hierop echter kritiek, omdat men van mening was dat niet Tilanus 
maar het hoofdbestuur de pre-adviezen diende op te stellen. Er werd daarom 
een extra hoofdbestuursvergadering belegd. Tilanus betoogde daar dat het 
voor de Unie het beste zou zijn als het voorstel zou worden ingetrokken. 
Op instigatie van Schmal werd echter besloten dat de relatie met de ARP in 
de unieraad ten principale aan de orde diende te komen.` 

Als voorzitter van de unieraad had Tilanus - die vrijwel van elke club in 
de CHU voorzitter was - nog steeds alle touwtjes in handen. Van deze 



positie maakte hij dankbaar gebruik: hij liet de unieraad eenvoudig een jaar 
niet bijeen komen. Voor de algemene vergadering van 1954 dienden enkele 
kiesverenigingen echter opnieuw een voorstel in om tot een betere relatie 
met de ARP te komen. Nogmaals werd besloten dat de unieraad zich over 
de kwestie moest buigen. Ondertussen was er kritiek gekomen op Tilanus' 
opeenstapeling van functies en was de senator J. van Bruggen voorzitter 
van de unieraad geworden. Langzamerhand dreigde Tilanus zo de controle 
over het besluitvormingsproces te verliezen. 

Begin november 1954 werd eindelijk in de unieraad de relatie met de 
ARP aan de orde gesteld. Vier voorstellen werden ingediend, die alle op de 
een of andere manier een verbetering van de relatie met de ARP behelsden. 
Na een langdurige vergadering stelde Van Bruggen voor om tot stemming 
over te gaan. Omdat hiertegen werd geprotesteerd, werd eerst gestemd over 
de vraag of er wel gestemd kon worden. Toen een kleine meerderheid zich 
uitsprak voor een stemming grepen enkele leden naar een laatste redmid-
del: opzettelijk verlieten zij voortijdig de vergadering. Hierdoor zag Van 
Bruggen zich genoodzaakt de stemming uit te stellen.83  

Ben maand later kwam de unieraad opnieuw bijeen. Aan het begin van de 
vergadering maakte Van Bruggen gewag van een 'novum': hij had kennis 
genomen van het reorganisatierapport van de ARP, waarin gepleit werd 
voor nauwere samenwerking met de CHU. Naar zijn mening moest de CHU, 
alvorens een uitspraak te doen, de ontvangst van dit rapport in de ARP 
afwachten. Dit was een curieus argument, aangezien het reorganisatierapport 
van de ARP reeds in oktober 1954 openbaar was gemaakt en er tijdens de 
vorige unieraadsvergadering al verschillende keren naar was verwezen. Ook 
de Tweede-Kamerleden H. Kikkert en Beernink pleitten echter voor uit-
stel. De stemming in de vergadering sloeg hierdoor om. Een voorstel van 
Kikkert om concrete stappen van de ARP af te wachten werd met 27 tegen 
16 stemmen aangenomen. 

Aan het eind van de vergadering drong Van Bruggen er op aan om van 
het hesprokene niets in de publiciteit te brengen. Het hoofdbestuurslid B. 
Bol de hoofdredacteur van de Nieuwe Haagse Courant, vroeg echter toe-
stern niing voor een korte publikatie, om te voorkomen dat 'anderen in de 
zaak gaan wroeten'. Hierop werd besloten een perscommuniqué uit te ge-
ven. Dh was uiterst voorzichtig opgesteld. Aan een verhaal van ongeveer 
vij kien regels over een kwestie die nauwelijks aan de orde was geweest, 
werd plompverloren toegevoegd: 'Voorts gaf de Unieraad de Kamerkringen 
in overweging het Reorganisatierapport van de ARP eens te bekijken.'84  

Naar buiten toe bleef Tilanus doen alsof hij niet onwelwillend stond tegen-
over een fusie met deARP. Zo verklaarde hij in april 1955 op de algemene 
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vergadering van de CRU dat hij een voorstel van de ARP om tot overleg 
hierover te komen zeker niet zou afwijzen.85  In de ARP werd vervolgens 
Schouten opgeroepen te reageren op Tilanus' opmerking, hetgeen deze ech-
ter naliet.86  Zo konden Schouten en Tilanus elkaar de bal blijven toespelen, 
vanuit de zekerheid dat beiden de zelfstandigheid van de eigen partij voor-
opstelden. Dit soort uitlatingen was slechts bedoeld om een deel van de 
achterban zoet te houden. Ten Napel, die ook het reorganisatierapport van 
de ARP en de opmerkingen van Schouten en Tilanus behandelt, heeft dit 
spel niet doorzien.87  

5. Katholieken en protestanten (1945-1956) 
In de relatie tussen de KVP en de protestantse partijen veranderde in het 
eerste decennium na de oorlog evenmin veel. Het is tekenend dat in de 
maanden direct na de bevrijding, een periode waarin geen vernieuwings-
plan te dol leek, niemand het idee heeft opgeworpen om een intercon-
fessionele partij op te richten  .88  Verbazingwekkend kan dit niet genoemd 
worden. Zolang RKSP en ARP vasthielden aan hun ideologieën, was on-
derlinge samenwerking niet aan de orde. Daarom is het ook moeilijk uitla-
tingen van partijleiders te vinden waarin zij zich verzetten tegen een katho-
liek-protestantse samenwerking. Opmerkingen als die van Romme in Ka-
tholieke politiek, waarin hij stelt dat KVP en ARP zelfstandig moeten blij-
ven, zijn voor de periode tot 1956 zeldzaam, omdat samenwerking in het 
geheel niet aan de orde was.89  Pas in de tweede helft van de jaren vijftig 
werd christen-democratische samenwerking een optie.90  

Dat het jaar 1952 als het startpunt van de christen-democratische samen-
werking moet worden gezien - Ten Napel meent dat - is dan ook te betwis-
ten.91  Eén van zijn argumenten daarvoor is de in dat jaar herstelde regerings-
samenwerking tussen de KVP en de ARP. Het belang hiervan voor de rela-
tie tussen de beide partijen moet echter niet overschat worden. Sinds hun 
ontstaan hadden de christelijke partijen in Nederland veelvuldig samenge-
werkt, veelal zelfs in exclusief-christelijke kabinetten. De samenwerking 
van 1952 was dus niet iets unieks, terwijl deze bovendien plaatsvond in 
een kabinet met de sociaal-democraten. Verkuil stelt dan ook terecht dat de 
periode 1952-1956 in dit opzicht eerder 'een terugkeer naar het verleden 
(was), dan de start van iets nieuws' 92  

Een andere reden voor Ten Napel om de start van de christen-democrati-
sche samenwerking in 1952 te leggen vormt de samenwerking die de par-
tijen kort daarna aangingen in Europees verband. Reeds voor de oorlog 
was de RKSP betrokken geweest bij contacten tussen Europese christe-
lijke, overwegend katholieke partijen. Na de oorlog werd deze samenwer-
king voortgezet in de in 1947 opgerichte 'Nouvelles Equipes Internationa- 
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les' (NET). De ARP en de CHU werden hiervoor aanvankelijk niet bena-
derd. De NET was een los samenwerkingsverband. Vanuit elk Europees 
land kon een equipe worden afgevaardigd, welke kon worden gevormd 
door een partij of door een aantal individuen, die niet van dezelfde partij lid 
hoefden te zijn. Zo bestond de Britse equipe uit christelijke afgevaardigden 
van zowel de conservatieve als de sociaal-democratische partij. Ook de 
Belgische Christelijke Volkspartij (CVP) en het Franse Mouvement Répu-
blicain Populaire (MRP), een na de oorlog door katholieken opgerichte 
partij, sloten zich als zodanig niet aan bij de NET. Overigens maakten de 
Belgische en Franse leden wel de dienst uit in de NET. De christen-demo-
cratische internationale had tot haar reorganisatie in 1965 weinig om het 
lijf. Haar belangrijkste activiteit bestond uit het organiseren van jaarlijkse 
congressen. 

De KVP-leiding, die in de eerste jaren na de oorlog betrekkelijk veel 
aandacht besteedde aan de internationale samenwerking, drong er bij de 
CVP herhaaldelijk op aan lid te worden van de NEI.93  Opmerkelijk genoeg 
voerde de CVP als reden om van het lidmaatschap af te zien het feit op dat 
de Nederlandse protestantse partijen niet betrokken werden bij de NET.94  In 
1953 verzocht de Belgische voorzitter van de NET, A.C. de Schrijver, de 
KVP te bevorderen dat ARP en CHU zich bij de NET aansloten. In het 
dagelijks bestuur van de KVP bleek hiertegen geen bezwaar te bestaan en 
werd overeengekomen de protestanten hierover te benaderen .95 Nog in het-
zelfde jaar besloten het centraal comité van de ARP en het hoofdbestuur 
van de CHU toe te treden tot de NET. Dit ging niet zonder slag of stoot. Zo 
wilde de ARP bevestigd zien dat de aan de NET deelnemende partijen hun 
zelfstandigheid behielden en de garantie hebben dat er niet op zondag ver-
gaderd zou worden.96  In de CHU verzette Van Niftrik zich tegen deelname 
aan de NEI, omdat hij van mening was dat de CHU zo meewerkte aan 'het 
pauselijk machtsstreven' .' 

De derde reden die Ten Napel noemt om het begin van de christen-demo-
cratische samenwerking in 1952 te leggen vormt de verkiezingsuitslag van 
dat Jaar. Voor KVP en ARP betekende deze uitslag volgens Ten Napel een 
'eerste aanwijzing dat er verschuivingen in de ( ... ) kiezersvoorkeuren op 
komst konden zijn' 98 Dit argument lijkt enigszins gezocht. Weliswaar ver-
loor de KVP in 1952 twee zetels en de ARP één, maar de ARP had ook in 
1946 al een ernstig verlies geleden. 

6. Conclusie 

Tot het midden van de jaren vijftig was samenwerking tussen de christe-
lijke partijen niet aan de orde, omdat KVP en ARP vasthielden aan hun 
traditionele ideologieen. Ook samenwerking tussen de ARP en de CHU 

199 



was onmogelijk door de wens van de ARP om haar ideologische karakter 
te behouden, terwijl de CHU haar bezwaren tegen dit karakter niet opgaf. 
Ofschoon beide partijen moeite deden in het openbaar hun positieve hou-
ding ten opzichte van het protestantse eenheidsstreven te etaleren, deden 
ze in deze periode geen enkele poging nader tot elkaar te komen. Ondanks 
de electorale verliezen die de ARP leed stelden de antirevolutionairen zelf-
standige partijvorming voorop. 
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