
VIL De totstandkoming 'i u.1TTtSJ IY 
(1967-1980) 

De verkiezingen van februari 1967 leverden een spectaculaire uitslag op. 
De KVP verloor acht zetels en de PvdA zes. De protestantse partijen deden 
het per saldo beter: de CRU verloor één zetel, de ARP won er twee. Deson-
danks kwam door deze uitslag het christen-democratisch eenheidsstreven 
in een nieuwe fase. De vorming van één christelijke partij werd niet langer 
alleen wenselijk geacht vanwege de afgenomen onderlinge verschillen, de 
vernieuwingsdrang en de polarisatie, maar ook noodzakelijk. Dit gold na-
tuurlijk met name voor de KVP, maar ook de protestantse partijen trokken 
zich haar verlies aan. Vandaar dat de voorzitters van de christelijke partijen, 
Aalberse, Berghuis en Tilanus, direct na de verkiezingen besloten een ge-
spreksgroep in te stellen, die, omdat elke partij zes vertegenwoordigers 
afvaardigde, de Groep van Achttien werd genoemd. Dit gezelschap kreeg 
als opdracht te onderzoeken in hoeverre er tussen de drie partijen overeen-
stemming bestond over de uitgangspunten en de programmatische koers 
van de politiek.' 

Met deze twee punten, grondslag en koers, zijn direct de belangrijkste 
complicaties in het fusieoverleg genoemd. In dit hoofdstuk zal aan de hand 
van  dc  literatuur over de totstandkoming van het CDA worden geanaly-
seerd welke rol de meningsverschillen over beide kwesties gespeeld heb-
ben. Daartoe wordt allereerst aandacht besteed aan de standpunten zoals 
die in 1967 in de drie partijen werden aangehangen. 

1. De grondslag 
In deel I hebben wij gezien dat de KVP en de ARP rond 1960 afstand na-
men van respectievelijk het neothomisme en het neocalvinisme, zonder dat 
zij daar een nieuw denksysteem voor in de plaats stelden. In de loop van de 
jaren zestig bleek dat beide partijen èn de CHU ten aanzien van de uit-
gangspunten van de politiek grotendeels op één lijn zaten. Gedrieën streef-
den zij naar een christelijk-geïnspireerde partij, die naar buiten trad met een 
duidelijk program. De KVP sprak zich als eerste daarvoor uit. In het 
structuurrapport werd betoogd dat de KVP zich exclusief moest baseren op 
het christendom, maar dat zij zich met een concreet program tot de kiezer 
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moest richten. Iedere Nederlander die zich daardoor aangesproken voelde 
was welkom in de partij. Dit noemde men 'openheid'. 

In de KVP bestond hierover een grote mate van consensus. Slechts de 
christen-humanisten van Couwenberg gingen nog een stapje verder. Zij 
streefden naar een partij die zich baseerde op christendom èn humanisme. 
Dit idee kon echter op weinig steun in de KVP rekenen. Dat bleek niet 
alleen in de discussies over het structuurrapport maar ook na de verkiezin-
gen van 1967. Op de partijraad van december 1967 werd een resolutie aan-
genomen waarin werd verklaard dat de KVP streefde naar een partij op 
'algemeen christelijke grondslag'. Het standpunt van de christen-humanis-
ten kreeg nauwelijks steun.' 

De KVP nam dus een duidelijk grondsiagstandpunt in: de nieuwe partij 
moest zich exclusief baseren op het christendom, diende zich door middel 
van een politiek program te profileren en moest open staan voor iedereen 
die zich in haar program kon vinden. 

De CHU kwam inde loop van de jaren zestig opeen soortgelijk standpunt 
uit. In februari 1967 stelde het dagelijks bestuur een commissie in die zich 
moest buigen over de oorzaken van de verkiezingsnederlaag. Deze 'com-
missie-Scholten' bestond uit oud-minister Y. Scholten, de Zeeuwse gede-
puteerde A. Kaland en de voorzitter van de  CH-jongeren Jac. Huijsen. Bin-
nen enkele maanden presenteerde zij haar rapport. Het grootste deel hier-
van werd gewijd aan de manier waarop de CHU haar organisatie en 
verkiezingsactie moest professionaliseren. De adviezen hiertoe varieerden 
van het aanstellen van een PR-medewerker tot het centraal laten drukken 
van verkiezingsmateriaal. In een slotparagraaf pleitte de commissie voor 
christen-democratische samenwerking en in afwachting daarvan voor de 
omvorming van de Unie tot een beginsel- en programpartij. Partijvorming 
op grondslag van een 'beschouwing ten aanzien van mens en maatschappij, 
die men tezamen ziet als voortvloeiende uit het Evangelie', achtte men nog 
steeds wenselijk. De CHU moest zich echter ook duidelijk uitspreken over 
haar koers: 

De tijd, dat voor velen slechts het 'beginsel' en het vertrouwen in 
de vertegenwoordigers, die in feite de politiek bedreven bepalend 
waren, is voorbij. ( ... ) Dit betekent, dat de Christelijk-Historische 
Unie meer dan in het verleden stelling zal moeten nemen in actu-
ele politieke vraagstukken.' 

De CHU moest volgens de commissie echter niet een 'zuivere program-
partij' worden, zij moest zich blijven baseren op diepere beginselen. Daarom 
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werd zij omschreven als 'een beginselpartij met een program, waarbij even-
veel nadruk valt op het begrip "beginselpartij" als op "met een program— .'

Het rapport werd in de CHU positief ontvangen. Zelfs de jongeren waren 
er enthousiast over. Onder leiding van Jac. Huijsen vertoonde de CHJO in 
1967 een - voor haar doen - opmerkelijke activiteit. Een tweetal brochures 
werd uitgegeven, waarin voorstellen werden gedaan voor een nieuw begin-
sel- en een nieuw actieprogram. In grote lijnen werd hierin aangesloten bij 
de standpunten van de commissie-Scholten: de jongeren streefden naar de 
vorming van één christen-democratische partij, die zich liet inspireren door 
een 'evangelische visie op mens en maatschappij' en verklaarden zich te-
gen het humanisme als inspiratiebron »5 

Ook in de ARP waren voorstanders te vinden van de vorming van een be-
ginsel- en programpartij, met name vertegenwoordigers van de gematigde 
denkwijze als Zijlstra en Biesheuvel. Toch was de situatie in de ARP inge-
wikkelder. Dat lag niet zozeer aan de verontrusten, die wilden vasthouden 
aan het neocalvinisme - zij konden geen vuist meer maken -' als wel aan 
de progressieve stroming. 

De progressieve antirevolutionairen hadden het idee van een rechtstreeks 
verband tussen geloof en politiek nog niet geheel losgelaten. Zij hielden 
vast aan de overtuiging dat het geloof concrete programmatische conse-
quenties had. Het geloof dwong hen, zo was hun overtuiging, zich in te 
zetten voor zaken als ontwikkelingssamenwerking, de uitbouw van de so-
ciale zekerheid en de bestrijding van nucleaire wapens. De bijbel was in 
hun ogen welhaast een links beginselprogram. Sommigen aarzelden dan 
ook niet politieke standpunten te vereenzelvigen met Gods wil. Zo ver-
klaarde één van hen eens dat er programmapunten waren 'die op Gods 
agenda staan en op de onze moeten komen'.' Daarom deelden zij de be-
zwaren van de hoofdstromen van KVP en CHU tegen een partij die zich 
baseerde op christendom en humanisme. Zo'n partij was in hun ogen ge-
doemd een middenpartij te worden, omdat 'de wereldhervormende kracht 
van het evangelie' niet alleen de dienst uitmaakte. Bovendien - en in dat 
opzicht weken zij af van de KVP en de CHU - hadden sommige progres-
sieve antirevolutionairen moeite met het openstellen van de partij voor niet-
christenen. 

Het groridslagstandpunt van de progressieve antirevolutionairen week dus 
in twee opzichten af van dat van de KVP en de CHU. Enerzijds hadden zij 
moeite met de openstelling voor niet-christenen, anderzijds meenden zij 
dat de christelijke grondslag verplichtte tot een vooruitstrevende koers. In 
dit opzicht vormde hun grondslag- en koersstandpunten één geheel. Van-
wege deze reden had Berghuis in januari 1967 bijvoorbeeld het structuur- 
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rapport bekritiseerd. Het raakte zijns inziens het centrale punt niet:  Shoe  
ook programmatisch het christelijk geloof de basis en de richting van een 
georganiseerde christelijke politiek aangeeft'.' En in Politiek als geloofs-
beleving had Prins geschreven: 

Wij trachtten ( ... ) een politieke partij te formeren, niet alleen en 
niet in de eerste plaats op grondslag van een gemeenschappelijk 
program, doch op basis van datgene wat aan het program ten grond-
slag ligt.8  

De formulering 'niet alleen en niet in de eerste plaats' geeft aan dat ook 
Prins een beginsel- en programpartij wilde. Toch bestond er in dit opzicht 
een verschil met de KVP en de CHU. In deze partijen werd meer nadruk 
gelegd op het programkarakter, vanuit het besef dat het mogelijk was van-
uit het geloof tot verschillende standpunten te komen. De progressieve anti-
revolutionairen legden de nadruk op het beginselkarakter van de partij, 
omdat zij meenden dat christenen verplicht waren een vooruitstrevende 
politiek na te streven. 

Samengevat werden er in 1967 vier grondslagstandpunten in de christe-
lijke partijen aangehangen. Volgens het christen-democratische standpunt, 
dat door de meerderheid van KVP en CHU en een minderheid in de ARP 
werd gesteund, moest de partij zich exclusief baseren op het christendom, 
zich duidelijk uitspreken over haar program en openstaan voor niet-chris-
tenen. De christen-humanisten in de KVP streefden naar een partij die zich 
baseerde op christendom èn humanisme, terwijl de verontrusten in de ARP 
wilden vasthouden aan het neocalvinisme. De progressieve antirevo-
lutionairen wilden ten slotte meer nadruk leggen op het beginselkarakter 
van de partij en hadden bezwaren tegen een open partij. 

2. De koers 
De tweede complicatie in het fusieproces vormde de onenigheid over de 
programmatische koers van de nieuwe partij. Velen beoogden met het chris-
ten-democratisch eenheidsstreven tot een krachtige centrumpartij te ko-
men, die zich kon onttrekken aan de polarisatie. De linkervleugels van KVP 
en ARP probeerden juist een vooruitstrevende partij tot stand te brengen. 
Over de kans daarop liepen de meningen uiteen. De meeste progressieve 
KVP'ers waren sceptisch. Zolang leiders als Schmelzer in hun partij de 
scepter zwaaiden achtten zij de vorming van een progressieve partij onmo-
gelijk. De ARP'ers waren optimistischer. Zij baseerden zich daarbij op de 
steun van een deel van de partijleiding, in het bijzonder van Berghuis. 
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De kabinetsformatie van 1967 verliep niet hoopvol voor de progressie-
ven. De fractievoorzitters van KVP, ARP en CHU, Schmelzer, Biesheuvel 
en J.T. Mellema, koersten rechtstreeks op een kabinet met de VVD aan. 
Ondanks tegenwerking van Berghuis slaagde deze poging. De KVP'er P.J.S. 
de Jong werd premier. De linkervleugels van KVP en ARP kwamen tijdens 
deze formatie in protest tegen het beleid van hun partijleiders. Een aantal 
antirevolutionairen noemde zich in een open brief aan het centraal comité 
'spijtsternmers', omdat zij hun stem op de ARP achteraf betreurden. Kort 
daarna ontstond er contact met vooruitstrevende KVP'ers en CHU'ers. Vanaf 
mei 1967 noemden zij zich gezamenlijk 'christen-radicalen'. Hun activi-
teiten resulteerden in de oprichting van een samenwerkingsverband dat naast 
de Groep van Achttien opereerde. Hierin speculeerden sommigen over de 
oprichting van twee christelijke partijen: een vooruitstrevende en een con-
servatieve. Afgesproken werd echter dat in eerste instantie zou worden ge-
poogd de eigen partijen op het radicale pad mee te krijgen. 

In de KVP en de CHU liep dit spoedig uit op een fiasco. De leiders van 
Je KVP, Schmelzer en Aalberse, voelden niets voor een progressieve partij 
en stuurden aan op een breuk met de radicalen. Op de partijraad van de-
cember 1967, waar onder andere het structuurrapport werd besproken, 
kwamen zij hen op papier tegemoet door in een resolutie vast te leggen dat 
de KVP streefde naar een partij 'met een consequent vooruitstrevend pro-
gram. Enkele maanden later forceerde Schmelzer echter alsnog een breuk. 
Samen met Biesheuvel en Mellema verklaarde hij publiekelijk dat de chris-
telijke partijen voortaan een tactiek van 'samen uit, samen thuis' zouden 
voeren. Hierdoor werd het de KVP-radicalen duidelijk dat de leiding van 
de partij meer waarde hechtte aan de samenwerking met de protestanten 
dan aan de vooruitstrevende koers. Naar aanleiding hiervan traden in fe-
bruari 1968 vier Tweede-Kamerleden uit de KVP-fractie, van wie drie zich 
in een aparte fractie onder leiding van J.M. Aarden verenigden. Deze frac-
tie werd de kern van de kort daarna opgerichte Politieke Partij Radicalen 
(PPR).  Dc  PPR werd echter niet de progressieve christelijke partij waarop 
sommigen hadden gehoopt, maar een 'gewone' progressieve partij.' 

Schmelzer en Aalberse betreurden het uittreden van de radicalen geens-
zins omdat zij van mening waren dat christen-democratische samenwer-
king onder hun voorwaarden onmogelijk was geweest. Door hun tactiek 
van geven en nemen was voorkomen dat de progressieve KVP'ers massaal 
de partij hadden verlaten. 

Inde CHU, die zich in de jaren zestig steeds nadrukkelijker als een midden-

partij was gaan profileren, was de richtingenstrijd veel minder heftig. De 
commissie-Scholten had in haar rapport vastgesteld dat een splitsing van 
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de christelijke partijen in een conservatieve en een progressieve partij niet 
wenselijk was. Deze opvatting werd in de Unie in ruime mate gesteund. 
Veel christelijk-historischen keken met weerzin naar de radicalen in de ARP 
en vreesden dat ook de CHU in de handen van linkse krachten zou vallen. 
Toch waren er ook in de CHU wel enkele progressieven. In november 1967 
pleitte een elftal van hen in een brief aan de christelijk-historische kies-
verenigingen voor de omvorming van de CHU tot een radicaal-christelijke 
partij. 

In reactie hierop presenteerde zich een groep behoudende Unieleden, 'de 
groep van 16'. In een circulaire verweten zij de radicalen in strijd met het 
beginselprogram van de Unie te handelen omdat zij naar machtsvorming 
streefden, terwijl de CHU volgens haar beginsel slechts naar geestelijke 
autoriteit diende te streven. Wanneer aan dit beginselprogram zou worden 
vastgehouden zou in hun ogen het gematigde karakter van de CHU ge-
waarborgd zijn.'° Ten onrechte wordt deze groep behoudende CRU' ers - 
die zich later zou omvormen tot de zogenaamde 'Centrumgespreksgroep' 
- veelal eenzelfde rol toegeschreven als de verontrusten in de ARP, die in 
het geheel niets voelden voor christen-democratische samenwerking.'1  De 
meerderheid van de Centrumgespreksgroep was wel degelijk bereid met 
de andere christelijke partijen samen te werken, zolang dat maar niet re-
sulteerde in een uitgesproken progressieve partij. Primair wilden zij voor-
komen dat de CRU door linkse krachten zou worden overgenomen. Het 
ging hun dus niet om de grondslag, maar om de koers en zij gebruikten het 
beginselprogram om de gematigde koers van de CHU veilig te stellen.12  

Op de algemene vergadering van de CHU van 16 en 17 december 1967, 
waar het rapport van de commissie-Scholten werd besproken, hanteerde de 
leiding van de CHU dezelfde tactiek als kort daarvoor in de KVP was ge-
daan. Er werd een resolutie aangenomen, waarin werd gesteld dat de Unie 
met de KVP en de ARP wilde komen tot een 'vooruitstrevend beleid'. Dank-
zij deze zinsnede bleven de radicalen de CHU voorlopig trouw. Evenals in 
de KVP kwam het enkele maanden later toch tot een breuk. Op de alge-
mene vergadering van mei 1968 dienden enkele radicalen een motie in, 
waarin zij pleitten voor omvorming van de CRU tot een progressieve partij 
alvorens er over samenwerking met de andere christelijke partijen kon 
worden gesproken. Op aanraden van Tilanus werd deze motie verworpen. 
Hierna stapten enkele progressieve CRU'ers over naar de PPR. Van voor-
uitstrevende unieleden werd daarna weinig meer vernomen. 

In de ARP kon de richtingenstrjd, anders dan in de KVP en de CRU, niet 
spoedig worden beslist. Leiders als Biesheuvel, Roolvink en Zijlstra ston-
den wat de koers betreft dicht bij de KVP en de CRU, maar omdat ook de 
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radicalen veel steun hadden in de partijtop kon een breuk met hen niet 
worden geforceerd. Ook na de oprichting van de PPR bleven de meeste 
progressieve antirevolutionairen hun partij trouw, kennelijk in de hoop dat 
de vorming van een radicale christelijke partij mogelijk was. Vanuit de 
PPR werden zij gewaarschuwd dat het een illusie was te menen dat de 
behoudende krachten in de drie partijen daarmee akkoord zouden gaan.14  
Zeker na het uittreden van de radicalen uit de KVP en de CHU was de kans 
daarop inderdaad zeer klein geworden. Een mengeling van hoop en partij-
trouw deed de radicalen echter in de partij blijven. 

3. Het gezamenlijke program (1967-1971) 
Dat er tussen de fusiepartners een grote mate van overeenstemming be-
stond over de grondslag bleek toen in maart 1968 de Groep van Achttien 
een interimrapport uitbracht, waarin een nota over de uitgangspunten van 
christelijke politiek was opgenomen. Deze nota was geschreven door Prins, 
de oud-directeur van de Kuyperstichting en geestverwant van Berghuis. In 
zijn in typisch reformatorisch taalgebruik opgestelde rapport werd het chris-
telijk geloof 'het meest centrale uitgangspunt en de meest fundamentele 
inspiratiebron voor de politiek' genoemd. Concretisering van de uitgangs-
punten achtte Prins echter noodzakelijk: 

Het Evangelie geeft geen uitgewerkte politieke gedragsregels, doch 
het inspireert tot een visie op mens en maatschappij, waaruit een 
politiek beleid moet voortvloeien. 

Ofschoon Prins het niet met zoveel woorden zei, pleitte hij voor de vor-
ming van een partij met een beginsel- en programkarakter: 

Voor nauwe politieke samenwerking is ( ... ) een gemeenschappe-
lijke intentie alléén onvoldoende. Een in hoofdzaken gezamenlijk 
en duidelijk program, alsmede overeenstemming over de uitvoe-
ring daarvan, is daartoe onontbeerlijk. 

Op de vraag of niet-christenen actief konden zijn in de partij werd in het 
rapport niet ingegaan. Wel werd gesteld dat er een klimaat diende te heer-
sen, waarin de bereidheid aanwezig was 'elkaar over en weer te confronte-
ren met het Evangelie'. Hier kwam de evangelisch-radicale hoop naar bo-
ven dat een dergelijke confrontatie ook verstokte conservatieven tot voor-
uitstrevende standpunten kon brengen. 

Dat de KVP-vertegenwoordigers in de Groep van Achttien Prins' rapport 
accepteerden wordt in de literatuur veelal verbazingwekkend genoemd.'5  
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Toch is dit goed verklaarbaar. Prins sprak zich immers uit voor een begin-
sel- en programpartij, terwijl hij geen harde eisen stelde ten aanzien van de 
levensovertuiging van de leden. Een inhoudelijk argument om bezwaren te 
maken tegen het rapport was daarom niet echt aanwezig. Er was echter nog 
een reden waarom zij het rapport accepteerden. Voor de KVP stond voorop 
dat de fusie met de protestantse partijen zo snel mogelijk tot stand kwam. 
Dat Prins niet exact haar grondsiagstandpunt had weergegeven slikte zij 
zolang aan de minimumeisen van de KVP - beginsel- en programpartij, 
openstelling voor niet-christenen - niet werd getornd. De katholieken be-

seften dat als de nieuwe partij er eenmaal was, haar karakter niet zozeer 
bepaald zou worden door de vastgelegde overeenkomsten, maar door de 
personen die de leiding van de partij op zich zouden nemen. 

In mei 1968 werd het interimrapport door de drie partijraden zonder veel 
problemen aanvaard. De vertegenwoordigers van de KVP en de CHU be-
schouwden dit slechts als een begin. In de Groep van Achttien bepleitten 
zij vervolgens de gezamenlijke deelname aan de eerstvolgende verkiezin-
gen. Dit ging de ARP-leiding echter te snel, omdat zij besefte dat haar ach-
terban nog sterk verdeeld was over de christen-democratische samenwer-
king. Ten aanzien van de grondslag kon men - met uitzondering van de 
verontrusten - nog wel tot overeenstemming komen, maar in programma-
tisch opzicht liepen de meningen sterk uiteen. Partijvoorzitter A. Veerman, 
die in juni 1968 Berghuis was opgevolgd, vreesde dat het voorstel om met 
één christen-democratische lijst de verkiezingen in te gaan tot grote pro-
blemen in de partij zou leiden. Het grote gevaar was de totstandkoming 
van een anti-christendemocratische coalitie van verontrusten en radicalen, 
die de steun zou kunnen krijgen van zowel traditionele ouderen als pro-
gressieve jongeren. Omdat hij dat voor alles wilde voorkomen was één lijst 
voor Veerman onbespreekbaar. 

Aan de andere kant was Veerman ervan overtuigd dat de ARP de andere 
christelijke partijen niet mocht loslaten, omdat hij sterk twijfelde aan de 
levensvatbaarheid van de ARP in de toekomst. Volgens Van Enk waren hij 
en Biesheuvel bovendien bevreesd voor een 'totale deconfessionalisering' 
van de KVP, hetgeen het einde zou betekenen van de invloed van de chris-
telijke politiek in Nederland.` Daarom zochten zij naar een manier waarop 
èn de KVP èn de eigen achterban tevreden kon worden gesteld. Er werd 
een compromis gevonden: de christelijke partijen zouden niet met een ge-
zamenlijke lijst de verkiezingen ingaan, maar met een gezamenlijk ver-
kiezingsprogram.17  

Met deze keuze was eigenlijk niemand tevreden. De antirevolutionaire 
radicalen en verontrusten voelden weinig voor één program met de KVP 
en de CHU. Hun kwam Veerman tegemoet door naast het gezamenlijke 
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program ook een eigen ARP-program op te stellen. Om duidelijk te maken 
dat de ARP zich niet op sleeptouw liet nemen door de KVP ontwikkelde hij 
bovendien een officiële partijlijn inzake de christen-democratische samen-
werking: naarmate er meer overeenstemming bestond over uitgangspunt, 
program en beleid, zou er meer samenwerking mogelijk zijn.'8  Ook KVP 
en CHU waren ontevreden over Veermans besluit. Met name het midden-
kader van de KVP had haast. Sommigen wilden desnoods zonder de pro-
testanten een christen-democratische partij vormen.` Schmelzer en A. van 
der Stee, die in 1968 Aalberse als partijvoorzitter was opgevolgd, hielden 
echter vol dat zo'n partij zonder de ARP geen optie was. Zij werden door 
Veerman overtuigd van de ernst van de problemen in de ARP en namen, 
omdat zij de voortgang in het proces wilden behouden, genoegen met het 
gezamenlijke program. 

Tot de verkiezingen van 1971 stond het fusieproces vervolgens vrijwel 
stil, ofschoon de Groep van Achttien nog tot eind 1969 programmatische 
rapporten bleef produceren. In 1970 ontstonden er naar aanleiding van de 
definitieve keuze voor het gezamenlijke verkiezingsprogram problemen in 
de ARP en de CHU. Het christelijk-historische Tweede-Kamerlid D. Schou-
ten zegde zijn lidmaatschap op, omdat hij wilde vasthouden aan het tradi-
tionele karakter van de CHU. Schouten was in dit opzicht echter een een-
ling.2° In de ARP verliet een groep radicalen onder leiding van J.P. Feddema 
de partij, omdat zij in de keuze voor het gezamenlijke program een defini-
tieve stap in de richting van de christen-democratische samenwerking za-
gen. Zij richtten de Evangelische Solidariteitspartij op. Anderen, als B. de 
Gaay Fortman, sloten zich aan bij de PPR. Het gros van de radicalen bleef 
de partij echter trouw. 

Feddema's analyse dat de ARP zich door het gezamenlijke program defi-
nitief verbond aan de KVP was niet geheel onjuist. Veerman en Biesheuvel 
waren er steeds meer van overtuigd geraakt dat de ARP op termijn zou zijn 
aangewezen op christen-democratische samenwerking. Zij stonden daarin 
niet alleen. In de jaren 1968-1971 groeide in de ARP de steun hiervoor. 
Een commissie onder voorzitterschap van Smallenbroek, dezelfde die zich 
in het midden van de jaren zestig nog zo krachtig had verzet tegen toenade-
ring tot de CHU, kwam begin 1970 tot de conclusie dat de ARP slechts 
door christen-democratische samenwerking haar invloed kon behouden. 
Ook de meeste radicalen waren van mening dat de ARP de KVP niet kon 
loslaten. Zij bleven echter hopen dat de nieuwe partij een vooruitstrevend 
karakter zou krijgen. 

In de KVP vonden in de periode tot de verkiezingen van 1971 ook nog de 
nodige schermutselingen plaats. Zo deed Couwenberg een tevergeefse po-
ging de partij te winnen voor zijn ideaal van een gedeconfessionaliseerde 
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middenpartij, Daarnaast wilden progressieve KVP'ers in 1969 de KVP 
bewegen bij de verkiezingen van 1971 een stembusakkoord met de PvdA 
aan te gaan. Ook dat mislukte.2' 

4. De contactraad 

De verkiezingen van april 1971 toonden nogmaals aan dat de macht van de 
christelijke partijen tanende was: de KVP verloor zeven zetels, de ARP en 

de CHU verloren er elk twee. Slechts met steun van de conservatieve 
afsplitsing van de PvdA DS'70 kon de confessioneel-liberale coalitie wor-
den voortgezet. Ditmaal werd Biesheuvel premier. De verkiezingsuitslag 
overtuigde Veerman en Biesheuvel er definitief van dat christen-democra-
tische samenwerking vereist was. Volgens Van Enk kwamen zij in de zo-
mer van 1971 tot het inzicht dat er voor de ARP geen alternatief meer was. 
Het was vanaf dit moment voor hen niet meer de vraag of de ARP met de 
KVP en de CHU in zee moest gaan, maar op welke manier de achterban 
daarvoor moest worden gewonnen?' 

Omdat bij veel antirevolutionairen -. verontrusten en progressieven - de 
weerzin tegen christen-democratische samenwerking nog groot was koos 
Veerman opnieuw voor een tactiek van kleine stappen. Door geleidelijk de 
samenwerking met de KVP en de CHU uit te bouwen moest de achterban 
worden gewonnen voor de nieuwe partij. Voorkomen moest worden dat de 
leiders van de progressieven of de verontrusten zich met hand en tand gin-
gen verzetten tegen de fusie. Daarom moest zolang mogelijk de suggestie 
worden gewekt dat de partij zelf de touwtjes in handen hield en zich nog 
kon terugtrekken uit het fusieproces. 

Veerman en Biesheuvel verbonden zich echter wel degelijk aan de chris-
ten-democratische samenwerking. In de zomer van 1971 kwamen de lei-
ders van de drie partijen diverse malen bijeen. Op voorstel van de waarne-
mend voorzitter van de KVP D. Laan - Van der Stee was staatssecretaris 
van Financiën in het kabinet-Biesheuvel geworden - werden zij het er in 
augustus over eens dat de partijen voor de volgende verkiezingen, die voor 
1975 waren gepland, één kandidatenlijst zouden opstellen. De tussenlig-
gende jaren moesten worden gebruikt om de achterban van de ARP te laten 
wennen aan de samenwerking. Er zou een nieuwe gespreksgroep worden 
ingesteld om de voortgang van het fusieproces te coördineren. 

Veerman deed het bij zijn verslag van deze bijeenkomst in het dagelijks 
bestuur van de ARP voorkomen alsof hij zich nergens op had vastgelegd. 
Hoogendijk uitte hierop scherpe kritiek. Hij verweet Veerman dat hij ver-
borgen hield dat hij in feite al had gekozen voor de christen-democratische 
samenwerking: 
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In de huidige situatie geldt, dat wanneer partijvoorzitters, fractie-
voorzitters en allerlei andere personen een jaar lang met elkaar 
praten en het dan met elkaar eens worden - al moge dan formeel 
een beslissing elders vallen - dat dan in feite de beslissing al be-
paald is.` 

Ook in de KVP leidden de plannen tot problemen. Het middenkader was al 
langer ontevreden over de voortgang van het fusieproces. Velen vreesden 
dat de ARP als puntje bij paaltje kwam de fusie zou blokkeren. Omdat de 
F F al in 1971 met een christen-democratische lijst had willen uitkomen 
werd de ARP in zekere zin verantwoordelijk gesteld voor de verkiezings- 
nederlaag. Over één ding was men het in het partijbestuur eens: nooit meer 
zou de partij zelfstandig aan de verkiezingen deelnemen. Daarom eiste het 
bestuur garanties van de ARP. De KVP-onderhandelaars dienden zich bo-
vendien voortaan niet te onderdanig op te stellen. In het uiterste geval moest 
de oartij bereid zijn zich zelfstandig om te vormen tot een algemeen-chris-
telijke partij.24  

Over de plannen die de leiders van de partijen in de zomer hadden ge-
maakt was een deel van de partij maar matig te spreken. Met name de chris-
ten-humanisten verweten Laan op een KVP-partijraad in september deARP 
teveel tegemoet te zijn gekomen. Garanties voor de samenwerking had de 
ARP immers nog steeds niet gegeven. Van deze onvrede maakte het DCN 
van Couwenberg gebruik een greep naar de macht te doen. Vanwege Laans 
voortvarende beleid ontstond in het partijbestuur verzet tegen zijn kandi-
datuur voor het partijvoorzitterschap. Het DCN schoof als tegenkandidaat 
het Eerste-Kamerlid D. de Zeeuw naar voren. Dankzij een intensieve cam-
pagne werd hij in november 1971 verkozen en had de KVP plotseling een 
voorLitter die afkomstig was uit christen-humanistische kring.25  

De van oorsprong hervormde De Zeeuw was op 28-jarige leeftijd katho-
hek geworden. Hij was sterk beïnvloed door Schillebeeckx en streefde naar 
een partij die zich baseerde op christendom en humanisme. Anders dan  
Coo  wenberg had De Zeeuw echter een gematigd progressieve partij voor 
ogen." Uit de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter kan niet worden 
afgeleid dat de meerderheid van het partijbestuur plotseling gewonnen was 
voor het christen-humanistische standpunt. Invloedrijke KVP'ers als frac-
tievoorzitter F.H.J.J. Andriessen (zoon van de vroegere partijvoorzitter), 
Schmelzer en Romme namen kort na De Zeeuws verkiezing afstand van 
zijn standpunt inzake de christen-democratische samenwerking?' Ofschoon  
dc  christen-humanisten met de benoeming van De Zeeuw aan invloed won-
nen, bleef een meerderheid van de KVP het christen-democratische stand-
punt trouw. Dat De Zeeuw kon worden verkozen werd vooral veroorzaakt 
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door gebrek aan regie en de angst overgeleverd te zijn aan de grillen van de 
ARP. 

Ondanks de benoeming van De Zeeuw werden de afspraken die Laan in 
augustus 1971 met de protestanten had gemaakt nagekomen. In de 'contact-
raad', zoals de nieuwe gespreksgroep werd gedoopt, trachtte men in de 
eerste plaats tot programmatische overeenstemming te komen. In juni 1972 
presenteerde de raad de nota 'Op weg naar een verantwoordelijke maat-
schappij'. Ondanks het feit dat de grondslagpas sage in dit rapport slechts 
een marginale plaats innam, ging de meeste aandacht daarnaar uit. De op-
steller van de nota, de katholiek Steenkamp, had de zogenaamde 'antwoord-
filosofie' ontworpen. Volgens deze gedachtengang werd de verhouding tus-
sen geloof en politiek bepaald door het gegeven dat God iets vroeg aan de 
gelovige en dat de mens een poging moest doen op die vraag een (feilbaar) 
antwoord te geven. De antwoordfilosofie was eigenlijk niet meer dan een 
wollige omschrijving van de al geruime tijd in de christelijke partijen do-
minante opvatting dat er geen rechtstreeks verband kon worden gelegd tus-
sen geloof en politiek, maar dat het geloof wel als inspiratiebron relevant 
kon zijn. Desondanks werd Steenkamps formule met name door de protes-
tanten enthousiast ontvangen, hetgeen aangeeft dat deze discussie voor hen 
niet een louter rationeel karakter had. Het was dan ook Steenkamps groot-
ste verdienste dat hij een toon had aangeslagen die de protestanten aan-
sprak. 

De nota viel zelfs bij de progressieve antirevolutionairen in de smaak, 
hetgeen grotendeels werd veroorzaakt door het vooruitstrevende program-
matische deel ervan. Slechts de verontrusten in de ARP leverden kritiek. 
Aigra schreef een vernietigend commentaar, waarbij met name de antwoord-
filosofie het moest ontgelden. Voordat de leiding van de ARP de gelegen-
heid kreeg dit interne probleem op te lossen, deed zich echter een compli-
catie voor, die het fusieschema danig in de war schopte. Medio juli 1972, 
een maand nadat de nota in de contactraad was vastgesteld, viel het kabi-
net-Biesheuvel. In november zouden er nieuwe verkiezingen worden ge-
houden. 

KVP en CHTJ wilden opnieuw met één lijst aan de verkiezingen deelne-
men. De AR-leiding vreesde echter nog steeds dat de coalitie van radicalen 
en verontrusten de ene lijst zou blokkeren. Daarom wilde zij opnieuw niet 
verder gaan dan een gezamenlijk program. Ofschoon de KVP hierdoor toch 
nog een keer zelfstandig de verkiezingen in moest gaan, gingen de katho-
lieke leiders hiermee akkoord. Een poging van enkele progressieve KVP'ers 
om met de linkse partijen (PvdA, D'66 en PPR) een stembusakkoord aan te 
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gaan haalde het niet, onder andere omdat de PvdA eiste dat de KVP de 
banden met de protestanten zou verbreken .28 

5. De oprichting van het CDA 
De verkiezingsuitslag was opnieuw desastreus. Van het totale verlies van 
tien zetels voor de christelijke drie nam de KVP er acht voor haar rekening. 
De druk op de christelijke partijen werd hierdoor nog verder opgevoerd. 
Het fusieproces geraakte echter niet direct in een stroomversnelling, het-
geen werd veroorzaakt door de langdurige formatie, die op de verkiezin-
gen volgde. De richtingensthjd in de KVP en de ARP kwam tijdens deze 
formatie in alle hevigheid in de openbaarheid. 

Omdat de christelijke partijen en de VVD bij de verkiezingen van 1972 
geen meerderheid hadden behaald, was de vorming van een kabinet zonder  

dc  PvdA vrijwel onmogelijk geworden. Vanuit deze machtspositie stelden 
de sociaal-democraten zich hard op: zij eisten dat Keerpunt '72, het 
verkiezingsprogram van PvdA, D'66 en PPR, als 'ononderhandelbaar' stuk 
in de formatie centraal zou staan. In de christelijke partijen werd een strijd 
geleverd tussen hen die aan de verlangens van de PvdA tegemoet wilden 
komen en hen die dat weigerden. Met name in de ARP was deze strijd 
scherp, waarbij partijleider Biesheuvel en Aantjes - de tweede man in de 
partijhiërarchie - tegenover elkaar kwamen te staan. Pas nadat Biesheuvel 
na drie maanden moest kiezen tussen het fractievoorzitterschap en het mi-
nister-presidentschap en hij voor het laatste koos, kwam er schot in de for-
matie. Door buiten de fractie om J. Boersma en W.F. de Gaay Fortman te 
benaderen wist PvdA-fonnateur J.A.W. Burger, geassisteerd door  Ruppert,  
vice-voorzitter van de Raad van State en als oud CNV-voorzitter promi-
nent vertegenwoordiger van de sociale vleugel, antirevolutionairen bereid 
te vinden aan het kabinet deel te nemen. De strijd in de ARP-fractie werd 
met de kleinst mogelijke meerderheid door de linkervleugel gewonnen: 
acht fractieleden (onder wie de nieuwe fractievoorzitter Aantjes, partij-
voorzitter Veerman en diens vervanger J. de Koning) waren bereid het ka-
binet-Den Uyl te steunen, zes niet. Voor Biesheuvel betekende dit het einde 
van zij n politieke carrière: ontgoocheld trok hij zich terug. 

De CHIJ-fractie koos voor de oppositie. Unievoorzitter O.W.A. van 
Verschuer en Tilanus waren nog wel bereid geweest omwille van de voort-
gang van het fusieproces aan het kabinet deel te nemen, maar in de 
uitgedunde fractie (zeven leden) was daarvoor geen meerderheid te vin-
den. De KVP nam wel deel aan het kabinet. Slechts drie fractieleden stem-
den tegen het steunen van het kabinet-Den Uyl. In mei 1973 kwam zo het 
kabinet-Den Uyl tot stand, bestaande uit PvdA, D'66, PPR, KVP en ARP. 
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Doordat de christelijke partijen bij de formatie uit elkaar waren gespeeld, 
groeide bij velen het pessimisme over de christen-democratische samen-
werking. Toch waren er ook hoopvolle tekenen. Zo maakte de CHU bij 
monde van Tilanus en Van Verschuer direct duidelijk dat de christen-demo-
cratische samenwerking niet mocht lijden onder de gescheiden opstelling 
in het parlement. Bovendien was het fusieproces tijdens de formatie ge-
woon voortgegaan. In april 1973 was een werkgroep ingesteld die de op-
richting van een 'pre-federatief' verband tussen de drie partijen, op basis 
van de nota van de contactraad, moest voorbereiden. Op 23 juni 1973, ruim 
een maand na de beëdiging van het kabinet-Den Uyl, moesten de partijra-
den een besluit nemen over de oprichting van dit verband, waarvoor Veer-
man de naam Christen-Democratisch Appèl (CDA) had bedacht. 

De samenstelling van het kabinet-Den Uyl bemoeilijkte de besluitvor-
ming over het pre-federatieve verband. Veel christelijk-historischen aarzel-
den de oprichting van het CDA te steunen, omdat zij vreesden dat de stcun 
daarvoor als een keuze voor het kabinet-Den Uyl zou worden uitgelegd. De 
CHU-leiding wist dit probleem op een handige manier op te lossen. On-
duidelijk te maken dat het beleid van de fracties van KVP en ARP niet 
model stond voor de koers van het CDA, bracht zij op de algemene verga-
dering twee moties tegelijkertijd in stemming. In de ene werd de oprichting 
van het CDA aanvaard en in de andere werd gesteld dat de drie partijen 
zich moesten richten op hun gezamenlijke program uit 1971. De moties 
werden met vrijwel algemene steun aangenomen, waarmee de CRU had 
duidelijk gemaakt dat een keuze voor het CDA geen keuze voor het kabi-
net-Den Uyl was.` 

In de ARP hadden met name de verontrusten bezwaren tegen de oprich-
ting van het CDA. Naar aanleiding van de kritiek van Algra op de nota van 
de contactraad had de partij in januari 1973 een commissie ingesteld. Aan-
vankelijk had Algra gedreigd een alternatieve nota op te stellen. Veerman 
had hem hiervan weten te weerhouden door te beloven dat de ARP zou 
vasthouden aan de lijn dat er pas meer organisatorische samenwerking 
mogelijk was als er meer eensgezindheid was over het uitgangspunt. Hier-
mee had Algra ingestemd.  10  

Op de AR-partijraad waar een besluit moest worden genomen over de 
oprichting van het CDA werd een amendement ingediend op de voorbe-
reide resolutie, waarin werd gesteld dat er in de nieuwe partij geen sprake 
kon zijn van gelijkwaardigheid van andere inspiratiebronnen dan de chris-
telijke. Dankzij dit enigszins overbodige amendement - ook KVP en CRU 
wilden immers het christendom als exclusieve inspiratiebron erkennen - 
stemde de partijraad in met de oprichting van het CDA.31  Dat hierop de 
nadruk werd gelegd had alles te maken met de benoeming van de christen- 



humanist De Zeeuw. Op de KVP-partijraad maakte De Zeeuw echter be-
kend dat hij de nevenschikking van inspiratiebronnen had opgegeven. Naar 
eigen zeggen had hij dat gedaan omdat hij het zijn verantwoordelijkheid 
achtte zich aan de wensen van de partij aan te passen  .32  Ook de KVP keurde 
de resolutie vervolgens goed. Zo werd op 23 juni 1973 het CDA opgericht 
als 'pre-federatief' verband van KVP, ARP en CHU. Tot eerste 
Appèlvoorzitter werd Steenkamp verkozen, die op dat moment Eerste-Ka-
merlid voor de KVP was. 

6. Het groeimodel 

Nadat de partijen tot overeenstemming waren gekomen over de antwoord-
filosofie leken de meningsverschillen over de grondslag definitief uit de 
weg te zijn geruimd. De Zeeuw en de evangelisch-radicalen leken zich bij 
de antwoordfilosofie te hebben neergelegd en de verontrusten vochten een 
verloren strijd. Over de koers van de nieuwe partij bestond echter nog aller-
minst overeenstemming. Nog in de roes van de totstandkoming van het 
kabinet-Den Uyl hoopten de progressieve KVP'ers en ARP'ers dat de vor-
ming van een vooruitstrevend CDA mogelijk was. Maar ook de gematigde 
krachten in de drie partijen sloegen de ontwikkelingen met vertrouwen gade:  
dc  CHU stelde zich krachtdadig op tegenover het kabinet, een stroming in  
dc  ARP moest niets hebben van de PvdA en de KVP profileerde zich onder 
leiding van haar fractievoorzitter F. Andriessen onbeschroomd als een 
middenpartij.11  

Vanwege de onenigheid over de koers werd vanuit het CDA de tactiek 
van de kleine stappen voortgezet. Er was ook geen reden voor haast, aange-
zIen de  dead-line  voor het CDA - de eerstvolgende verkiezingen, waaraan  
dc  partijen gezamenlijk zouden moeten deelnemen - door de val van het 
kabinet-Biesheuvel was verschoven van 1975 naar 1977. In december 1973 
werd een resolutie in de drie partijen in stemming gebracht, waarin voor de 
verdere voortgang van het fusieproces een 'groeimodel' werd voorgesteld. 
De samenwerking zou geleidelijk vorm krijgen en het CDA kon in de tus-
sentijd reeds als een politieke formatie in wording functioneren. Het Appèl 
zou zelf leden kunnen aantrekken, waardoor uiteindelijk in zekere zin vier 
organisaties zouden fuseren: de drie oude partijen en het CDA. De bevoegd-
heden van de oude partijen zouden pas op het laatste moment aan de nieuwe 
partij worden overgedragen, waarmee de suggestie werd gewekt dat het 
fusieproces niet onomkeerbaar was. De enige harde eis in dit model betrof 
de gezamenlijke deelname van de drie partijen aan de volgende verkiezin-
gen. 

De resolutie waarin het groeimodel - een soort geïnstitutionaliseerde tac-
tiek van de kleine stappen - werd omschreven werd door de drie partijen 
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met overgrote meerderheid aangenomen. De CHU maakte echter wel dui-
delijk dat één kandidatenlijst voor haar onacceptabel was zolang  dc  chris-
telijke partijen een gescheiden opstelling in het parlement innamen. Zij 
amendeerde de motie met de zogenaamde 'politieke hypotheek': de beslis-
sing om tot één lijst te komen moest te zijner tijd worden genomen 'tegen 
de achtergrond van de feitelijke parlementaire politieke situatie'. Hiermee 
maakte zij duidelijk dat een progressieve partij, die een koers zou varen als 
de KVP en de ARP ten tijde van het kabinet-Den Uyl hadden gedaan, voor 
haar onacceptabel was. Met de politieke hypotheek stelde de CHU de koers 
van de nieuwe partij in het centrum van de belangstelling. 

De eerstvolgende stap was volgens het groeimodel de omvorming van het 
CDA van een pre-federatie tot een federatie. In 1974 werd er in de partijen 
druk gediscussieerd over de federatiestatuten, die in december van dat jaar 
moesten worden aangenomen. Tijdens de daartoe georganiseerde partijraad 
kwamen de opposanten in de ARP nog één keer in opstand. In een motie 
eisten zij dat kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen schriftelijk 
hun instemming moesten betuigen met de grondslag van het CDA. On-
danks verzet van partijvoorzitter J. de Koning - Veerman was staatssecre-
taris geworden in het kabinet-Den Uyl - werd de motie door de steun van 
de traditionelen en de progressieven aangenomen. De Koning verzette zich 
hiertegen, omdat hij besefte dat het voor de KVP onaanvaardbaar was om 
niet-christenen in het CDA te weren. 

Ook de CHU keurde de statuten niet zonder meer goed. Niet alleen hield 
zij vast aan de politieke hypotheek, ook werd een door Beernink ingediende 
motie aangenomen, waarin werd gesteld dat onder de term 'evangelie' die 
in de statuten werd gebruikt moest worden verstaan 'het Bijbels getuigenis 
van Gods geboden en beloften'. In de literatuur is niet doorzien dat dit 
amendement meer de koers betrof dan de grondslag. Wanneer de progres-
sieve ARP'ers en KVP'ers namelijk spraken over hun religieuze inspiratie 
verwezen zij meestal uitsluitend naar het evangelie, terwijl het oude testa-
ment voor hen niet leek te bestaan. Als de kern van de evangelische bood-
schap beschouwden zij Jezus' liefdegebod. Veel christelijk-historischen 
meenden dat op deze manier de bijbel op een eenzijdige manier werd ge-
bruikt en achtten het oude testament, waarin niet alleen een liefdevolle maar 
ook een strenge en rechtvaardige God werd gepresenteerd, evenzeer rele-
vant. Door de term 'evangelie' in de statuten te vervangen door de gehele 
bijbel probeerde Beernink de progressieven een hak te zetten. 

Teneinde overeenstemming te krijgen over de statuten werd in februari 
1975 een bijeenkomst belegd, die de geschiedenis is ingegaan als de confe-
rentie van Woudschoten. De amendementen ten aanzien van de grondslag 
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leverden bier geen problemen op. Aan het amendement-Beernink werd te-
gemoet gekomen door in een voetnoot bij de statuten op te nemen dat onder 
het evangelie 'de gehele Bijbel' werd verstaan. Het ARP-amendement werd 
eveneens vlot afgehandeld. De Koning had al voor de conferentie afstand 
genomen van het voorstel dat van vertegenwoordigers geëist werd het uit-
gangspunt van de partij te ondertekenen en duidelijk gemaakt dat hij de 
antwoordfilosofie niet ter discussie wilde stellen. Op de conferentie werd 
overeengekomen dat vertegenwoordigers alleen het politiek werkprogram 
dienden te ondertekenen. Dit program zou worden voorafgegaan door vier 
overwegingen, die op de antwoordfilosofie gebaseerd waren. De politieke 
strategie, zoals die 'als antwoord aan de evangelische oproep' had vorm 
gekregen, moest het 'samenbindend element' van de partij zijn en het evan-
gelie het richtsnoer van het politieke handelen. Bovendien moest het CDA 
zich richten tot het gehele volk. Deze conclusies werden door de aanwezi-
gen bij acclamatie aanvaard. 

De politieke hypotheek leverde meer problemen op. De CHU hield vol 
dat zolang de christen-democratische fracties in het parlement tegenover 
elkaar stonden er van een gezamenlijke kandidatenlijst geen sprake kon 
zijn. Omdat veel KVP'ers vreesden dat zij op het laatste moment toch nog 
door de protestanten in de steek zouden worden gelaten, wilden zij deson-
danks afspreken dat er uiterlijk september 1975 een besluit moest worden 
genomen over de gezamenlijke lijst. De protestanten wilden dat echter pas 
doen in de loop van 1976. Zij wonnen het pleit. Vastgesteld werd dat uiter-
lijk in het voorjaar van 1976 besloten moest worden of aan de voorwaarden 
voor de ene lijst was voldaan, waarna in het najaar van 1976 de definitieve 
beslissing daarover zou vallen. 

Het resultaat van Woudschoten stelde niet iedereen tevreden. Een aantal 
antirevolutionairen was diep teleurgesteld over het besluit dat partij-
vertegenwoordigers niet werden verplicht het uitgangspunt te onderteke-
nen. Een vijftal Tweede-Kamerleden wilde daarom de afdelingen advise-
ren de statuten niet goed te keuren. Fractievoorzitter Aantjes wist dit echter 
te voorkomen. Meer dan negentig procent van de AR-achterban keurde ver-
volgens de statuten goed, waarmee het CDA een heuse federatie was ge-
worden. Naar aanleiding hiervan trok het Tweede-Kamerlid A. Schouten 
zich terug ui t de politiek. Andere verontrusten richtten samen met enkele 
CHU'ers de Reformatorisch Politieke Federatie (RPF) op. Het boegbeeld 
van de verontrusten, de Friese senator Algra, bleef de partij echter trouw. 

In de KVP heerste bij velen ontevredenheid over het besluit dat de par-
tijen zich pas in 1976 zouden uitspreken over de gezamenlijke lijst. Voor 
De Zeeuw vormde dit bij nader inzien de aanleiding om het voorstel te 
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doen niet langer op de protestanten te wachten en de KVP zelfstandig om te 
vormen tot een christen-democratische partij. Met hetzelfde argument als 
waaraan hij zijn verkiezing in 1971 te danken had, de angst overgeleverd te 
zijn aan de grillen van de ARP, probeerde hij steun te krijgen voor zijn plan. 
Het voorstel maakte echter geen enkele kans. In het partijbestuur kreeg De 
Zeeuw de wind van voren en achtte men een katholieke Alleingang geen 
optie. De Zeeuws actie leidde er zelfs toe dat hij bij de voorzittersverkiezing 
die net aan de orde was niet werd herkozen  .34  De gematigde christen-demo-
craat W.J. Vergeer volgde hem op. Kort daarna werd De Zeeuw lid van  dc  
PvdA. 

7. De 'grondsiagdiscussie' van Aantjes 
Na Woudschoten leek het alsof het grondslagprobleem definitief uit de weg 
was geruimd en slechts de koersproblematiek (de aflossing van de poli-
tieke hypotheek) de gezamenlijke deelname aan de verkiezingen van 1977 
nog in de weg kon staan. Door de activiteiten van één persoon: W. Aantjes, 
sinds de val van Biesheuvel fractievoorzitter en partijleider van de ARP, 
bleef de aandacht in het fusieproces echter nog enige maanden langer op de 
grondslag gericht. 

De van oorsprong conservatieve Aantjes was met name onder invloed 
van Berghuis in de tweede helft van de jaren zestig naar links opgeschoven. 
Tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl openbaarde hij zich als een 
evangelisch radicaal van het zuiverste soort en trad hij in de voetsporen van 
Berghuis. Ook hem ging het in eerste instantie om de progressieve koers 
van de christelijke politiek. De exacte formulering van de grondslag achtte 
hij van minder groot belang naarmate hij meer vertrouwen had in het voor-
uitstrevende karakter van de nieuw te vormen partij. Omdat hij de hoop had 
dat het CDA een progressieve partij zou worden had hij het compromis van 
Woudschoten verdedigd tegenover de vijf fractieleden die de feçleratie-
statuten hadden willen verwerpen. Na de val van De Zeeuw begon hij ech-
ter ernstig te twijfelen aan de koers van het CDA. Hij interpreteerde de 
gebeurtenissen in de KVP als een rechtse coup en vreesde dat het onmoge-
lijk zou zijn met een KVP zonder De Zeeuw tot een progressieve partij te 
komen.35  Zijn reactie was exemplarisch voor de evangelisch-radicale bena-
dering van de politiek. Hij stelde niet de koers ter discussie, maar de grond-
slag. Omdat hij de overtuiging had dat hij op cruciale momenten zijn partij-
genoten kon overtuigen van de noodzaak van een vooruitstrevende poli-
tiek, zolang hij hen maar kon aanspreken op het geloof, werd voor hem de 
'legitimiteit van het beroep op het evangelie' een halszaak. In strijd met de 
afspraken van Woudschoten betoogde hij daarom in mei 1975 op een AR-
partijraad dat kandidaten voor een vertegenwoordigende functie in het CDA 
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dienden in te stemmen met het uitgangspunt van de partij. 
Bij de fusiepartners leidde Aantjes' ommezwaai tot verbazing. In de we-

tenschap dat de besluiten van Woudschoten niet meer waren terug te draaien 
aarzelde Andriessen niet hem ondubbelzinnig van repliek te dienen. Des-
gevraagd bevestigde hij dat in theorie niet-christenen hoge posities in het 
CDA konden innemen. In reactie hierop dreigde de ARP-leider dat de KVP 
zijn visie, 'die gedeeld werd door ARP en CHU', moest accepteren. Al snel 
bleek echter dat Aantjes de steun voor zijn standpunt overschatte. De anti-
revolutionaire vice-voorzitter van het CDA R. Zijlstra (broer van de oud-
premier) verklaarde vast te willen houden aan de in Woudschoten gemaakte 
afspraken. Ook vice-partijvoorzitter D.Th. Kuiper viel Aantjes spoedig af. 
Samen met de andere partijvoorzitters stelde hij een resolutie op voor het 
eerste CDA-congres, dat op 23 augustus 1975 zou worden gehouden, waarin 
werd vastgehouden aan de afspraken van Woudschoten. Aantjes kreeg ei-
genlijk slechts steun van delen van de traditionele en radicale vleugels: 
i1gra stelde zich bijvoorbeeld vierkant achter hem op. Van christelijk-his-
torische zijde ondervond hij evenmin steun. Fractievoorzitter R.H.J. Kruis-
inga en partijvoorzitter Van Verschuer maakten duidelijk dat volgens de 
christelijk-historische traditie de geloofsovertuiging van ieder lid een per-
soonlijke zaak was en dat het CDA zich daarbij diende aan te sluiten. 

Aantjes gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Anders dan bijvoorbeeld  
Dc  Koning en Kuiper was hij er niet van overtuigd dat het CDA er zonder 
meer moest komen. Indien de nieuwe partij geen vooruitstrevend karakter 
zou krijgen was hij desnoods bereid de ARP uit het fusieproces terug te 
trekken. Vooralsnog wilde hij echter proberen van het CDA een progres-
sieve partij te maken. Hierbij maakte hij gebruik van het grote gezag dat hij 
als partijleider in de ARP had. Op zijn verzoek kwam in de week voor het 
CDA-congres het partijbestuur bijeen om het grondslagprobleem te bespre-
ken. Door het voor te stellen alsof er een keuze moest worden gemaakt 
tussen zijn standpunt en dat van Andriessen gaf hij het meningsverschil 
over de grondslag de lading van een strijd tussen de ARP en de KVP. Eén 
van de weinigen die hem tegenspraken was de senator W. Albeda. Aantjes' 
kritiek betrof zijns inziens een theoretische kwestie. Dat het CDA het evan-
gelie als exclusieve inspiratiebron erkende was in zijn ogen voldoende ga-
rantie voor zijn christelijke karakter. Dat niet-christenen in de leiding van 
de partij terecht zouden kunnen komen, moest volgens hem worden aan-
vaard.36  Desondanks ging het partijbestuur achter Aantjes staan. 

Twee dagen voor het congres kwamen de CDA-voormannen bijeen in 
een laatste poging tot overeenstemming te komen. Aantjes bleek echter niet 
tot een compromis bereid te zijn. Het voorstel van Andriessen dat vertegen-
woordigers niet het uitgangspunt van het CDA hoefden te ondertekenen 
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maar slechts het program dat op basis van het uitgangspunt tot stand was 
gekomen, accepteerde hij niet. Hierop viel de ARP-delegatie uit elkaar. De 
Koning, Kuiper en R. Zijlstra verklaarden te kunnen instemmen met de 
formulering van Andriessen, terwijl partijsecretaris D. Corporaal als enige 
Aantjes trouw bleef. 

In de resolutie die het dagelijks bestuur van het CDA op het congres in-
diende werd het standpunt ingenomen dat het niet op de weg van een poli-
tieke partij lag vragen te stellen over de geloofsovertuiging van haar leden. 
In zijn toespraak op dit congres, die later bekend werd als zijn 'Bergrede', 
trokAantjes alle evangelisch-radicale registers open. Onder verwijzing naar 
het evangelie van Mattheüs betoogde hij dat het bij christelijke politiek 
ging om het voeden van de hongerigen, het laven van de dorstigen, het 
huisvesten van de vreemdelingen, het kleden van de naakten en het bezoe-
ken van de gevangenen. Vanwege de programmatische consequenties van 
het geloof achtte hij het noodzakelijk dat CDA-kandidaten het uitgangs-
punt van de partij aanvaardden. 

Bij de bespreking van de resolutie stelde F. Borgman, de voorzitter van 
de AR-jongeren, voor in de resolutie op te nemen dat vertegenwoordigers 
van het CDA het uitgangspunt dienden uit te dragen. Omdat de CHU-afge-
vaardigden ertoe neigden dit amendement te steunen stelde KVP-voorzit-
ter Vergeer als compromis voor dat kandidaten wel het uitgangspunt van 
het CDA dienden te aanvaarden, maar slechts 'op basis van het program en 
het beleid'. Borgman, niet minder koppig dan Aantjes, hield echter vast aan 
zijn eigen formulering. Omdat de CHU-afgevaardigden Vergeers compro-
mis steunden werd Borgmans amendement uiteindelijk met 597 tegen 336 
stemmen verworpen. 

Aantjes had hiermee verloren. Ten onrechte was echter de indruk ont-
staan dat de ARP als één man achter hem stond. In werkelijkheid hadden 
vele antirevolutionairen geen moeite met de vastgestelde grondslagformule. 
Dat gold zoals gezegd voor De Koning, Kuiper en R. Zijlstra, maar ook 
voor de oud-fractievoorzitters Roolvink en Biesheuvel.37  Desondanks be-
toonde het partijbestuur kort na het congres met 31 tegen vijf stemmen 
instemming met Aantjes' opstelling. Vanwege de gerezen problemen werd 
besloten een extra partijraad bijeen te roepen. 

De steun voor Aantjes - die slechts kan worden verklaard uit de gezags-
getrouwheid van de antirevolutionairen - brokkelde in de tussentijd verder 
af. Op initiatief van de oud-directeur van de Kuyperstichting Hoogendijk 
schreven negen ARP'ers, onder wie Puchinger, Prins en Albeda, hem een 
open brief, waarin zij betoogden dat hij een standpunt uit de jaren vijftig 
innam. Ook in de CHU werd Aantjes scherp bekritiseerd. Kruisinga, Van 



Hulst en Van Verschuer schreven een brief aan de AR-partijraad, waarin zij 
met citaten van A.F. de Savornin  Lohman  aantoonden dat de CHU zich 
altijd had opengesteld voor niet-christenen die met haar program instem-
den. Zelfs Aigra nam eind 1975 afstand van Aantjes.38  

Het partijbestuur van de ARP zat door Aantjes' ijveren in een lastig par-
ket. Men wilde de totstandkoming van het CDA niet blokkeren, maar even-
min de partijleider afvallen. In september 1975 besloot het bestuur daarom 
hem tegemoet te komen door uit te spreken dat het CDA het gesprek over 
de grondslag moest voortzetten. Maar - en dat was eigenlijk belangrijker - 
de in Woudschoten gemaakte afspraak dat in het voorjaar van 1976 de par-
dien zich moesten uitspreken over de ene lijst moest volgens het bestuur 
gewoon worden nagekomen. Hiermee werd gesuggereerd dat het verschil 
van mening over de grondslag de totstandkoming van het CDA niet hoefde 
te belemmeren. 0p27 september nam ook de extra AR-partijraad dit stand-
punt in.39  Eind oktober 1975 werd tijdens een CDA-conferentie te Berg en 
Dat deze suggestie ondanks protesten van Aantjes overgenomen. 

8. De gezamenlijke lijst 
Nadat Aantjes de grondslagstrjd verloren had, ging hij zijn aandacht recht-
streeks op de politieke koers richten. Hij had ondertussen alle reden zich 
daarover zorgen te maken. De fractievoorzitters van de KVP en de CHU, 
Andriessen en Kruisinga, deden al enige tijd hun best om het CDA te pro-
fileren als een middenpartij die zich krachtig kon afzetten tegen de PvdA. 
Bij een groot deel van de achterban bleek deze opstelling in de smaak te 
vallen. Juist omdat het CDA een middenpartij leek te worden was een man 
als Aigra eind 1975 voor het CDA gewonnen. Aantjes was met deze ont-
wikkeling bijzonder ongelukkig. Hij verliet de ARP echter niet en koos 
ervoor de strijd over de koers van het CDA aan te gaan. Zo wilde hij het 
CDA laten uitspreken dat het na de verkiezingen een voorkeur had voor 
voortzetting van de regeringssamenwerking met de PvdA. Voor Kruisinga 
was dit onbespreekbaar. Het CDA moest zijns inziens een middenpartij 
worden. Daarom hield hij vol dat slechts wanneer de fracties in de Tweede 
Kamer in dezelfde positie tegenover het kabinet stonden er sprake kon zijn 
van één kandidatenlijst. 

In november 1975 werd tijdens een bijeenkomst te Haaften de aflossing 
van de politieke hypotheek besproken. Kruisinga achtte het onacceptabel 
dat de CDA-fractie het beleid van de fracties van KVP en ARP zou voort-
zetten, terwijl Aantjes het CDA wilde laten uitspreken een voorkeur te heb-
ben voor voortzetting van de samenwerking met de PvdA. Omdat Aantjes 
en Kruisinga het niet eens werden eindigde het beraad in mineur. Alleen de 
KVP-vertegenwoordigers onderschreven een slotcommuniqué waarin ge- 
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steld werd dat één kandidatenlijst onmisbaar was voor de verdere ontwik-
keling van het CDA  .40  Vanwege dit resultaat werden in de KVP maatrege. 
len genomen om bij een eventueel afhaken van ARP en CHU zelfstandig 
als christen-democratische partij de verkiezingen in te gaan. Daartoe werd 
al sinds Woudschoten een zogenaamde 'noodprocedure' achter de hand 
gehouden. Het starten van deze procedure leek echter vooral bedoeld om 
de druk op de CDA-ketel te houden. 

Uiteindelijk nam de CHU uit vrije wil afstand van de politieke hypo-
theek. Op 13 december 1975 besloot de unieraad dat er ten aanzien van de 
eensgezindheid van de fracties gelet diende te worden op de lange-termijn-
politiek en niet op de 'parlementair-politieke situatie van het moment' De 
CHU kon dit met een gerust hart doen omdat ondertussen duidelijk was 
geworden dat het CDA geen uitgesproken progressieve partij werd. Of  dc  
Unie het werkelijk gewaagd zou hebben het CDA tegen te houden wanneer 
de partij toch een gematigd vooruitstrevend karakter zou hebben gekregen 
is onduidelijk. Kruisinga heeft achteraf verklaard dat hij de christen-demo-
cratische eenwording nooit op het spel had durven zetten  .41  Zelfstandige 
deelname aan de verkiezingen zou voor de CHU inderdaad wel zeer onaan-
trekkelijk zijn geweest. Indien Kruisinga de vorming van het CDA in ge-
vaar zou hebben gebracht, zou hij de strijd met Tilanus en Van Verschuer 
die het CDA in ieder geval wilden, waarschijnlijk hebben verloren. Tot een 
dergelijke krachtmeting is het echter niet gekomen omdat Kruisinga vrij-
willig afstand deed van de hypotheek.42  

De totstandkoming van de ene lijst kwam hierna niet meer in gevaar, of-
schoon Aantjes nog lang bleef tegenspartelen. Op voorstel van de CHU-
fractie werd de samenwerking in de Tweede Kamer geïntensiveerd. Vanaf 
mei 1976 kwamen de fracties nog slechts bij uitzondering zelfstandig bij-
een. Ook traden er vanaf dat moment vrijwel geen afzonderlijke woord-
voerders in de Tweede Kamer meer op. In mei 1976 sprak de algemene 
vergadering van de CHU uit dat wat haar betreft aan de voorwaarden voor 
de ene lijst was voldaan. Een week later deed ook de KVP dat. 

In de ARP lag ook nu de zaak weer moeilijker. Aantjes, die allerminst 
tevreden was over de ontwikkelingen, was tot het inzicht gekomen dat - nu 
het CDA een centrumkarakter kreeg - de ARP beter zelfstandig aan de 
verkiezingen kon meedoen. Daarom verklaarde hij in het openbaar niet te 
kunnen adviseren voor de ene lijst te stemmen. Het partijbestuur kwam 
Aantjes tegemoet door een aantal nadere voorwaarden voor de gezamen-
lijke kandidatenlijst op te stellen. Zo diende in de verkiezingscampagne het 
beleid van het kabinet-Den Uyl verdedigd te worden, moest het CDA een 
intentieverklaring over coalitievorming geven, diende de eensgezindheid 
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tussen de fracties te groeien en moest er overeenstemming komen over de 
criteria voor de opstelling tijdens de kabinetsformatie. Aantjes hoopte op 
deze manier de voortzetting van de centrum-linkse coalitie te garanderen. 
De formulering van de voorwaarden, die begin april 1976 door de partij-
raad werden aanvaard, vond Aantjes echter te zwak: zijns inziens kon het 
CDA daarmee nog altijd alle kanten op.43  Begin juni werd bekend dat de 
antirevolutionaire kiesverenigingen desondanks in grote meerderheid voor 
de ene lijst hadden gestemd. 

De door de ARP opgestelde voorwaarden werden door de KVP en de 
CHU aanvaard. Zelfs Kruisinga kon instemmen met de formulering dat er 
ruimte was voor een intentieverklaring en dat het CDA het beleid van het 
kabinet-Den Uyl, 'voorzover dat gesteund was door de christen-democrati-
sche fracties', tot inzet van de verkiezingen zou maken. Ook het dagelijks 
bestuur van het CDA stemde in met de voorwaarden van de ARP. Aantjes 
besefte dat hij desondanks de strijd verloor, maar was niet bij machte het 
proces te stoppen. Eind augustus 1976 bracht hij de totstandkoming van de 
ene lijst in zijn fractie in stemming. Op zijn advies stemden negen van de 
veertien fractieleden tegen. De beslissing over de gezamenlijke lijst viel 
echter niet in de fractie, maar in de partij. Daar was voor Aantjes' standpunt 
geen meerderheid meer te vinden. Het partijbestuur en de partijraad ver-
klaarden in september 1976 dat aan de voorwaarden voor de ene lijst 'ge-
noegzaam' was voIdaan. Ook KVP en CHU gingen eind september defi-
nitief akkoord met de ene lijst. In de Unie werd daarbij nog wel uitgespro-
ken dat bij het afgeven van een intentieverklaring voor regeringssamen-
werking 'de grootst mogelijke voorzichtigheid' in acht moest worden ge- 
nornen.45  

Door de opstelling van de PvdA werd het probleem van de intentieverklaring 
van zei f opgelost. In oktober verklaarde de kandidaat-lijsttrekker A.A.M. 
van Agt, op dat moment minister van Justitie, dat hij een voorkeur had voor 
voortzetting van de samenwerking met de PvdA, maar dat het CDA nooit 
meer in ongelijkwaardige verhoudingen met de sociaal-democraten moest 
samenwerken. In de PvdA werd echter gekozen voor een harde opstelling. 
In een ontwerpresolutie werd uitgesproken dat de partij de samenwerking 
met  dc  christen-democraten slechts wilde voortzetten als Den Uyl weer 
premier zon worden, de progressieven de meerderheid in het kabinet zou-
den krijgen en het CDA regeringssamenwerking met de VVD zou uitslui-
ten. Ofschoon deze voorwaarden later werden afgezwakt kon het CDA on-
der deze omstandigheden met goed fatsoen geen voorkeur voor samenwer-
king met  dc  PvdA uitspreken. Zelfs Aantjes noemde de 'examensfeer' die 
de PvdA opriep 'uitermate hinderlijk'  .46  In december 1976 maakte Van Agt 
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op het CDA-congres waar hij tot lijsttrekker werd verkozen duidelijk welke 
koers de partij onder zijn leiding zou varen: 'wij maken geen buigingen 
naar links en geen buigingen naar rechts' Het CDA was een middenpartij 
geworden. 

9. De ene partij (1977-1980) 
Na de verkiezingen van 1977, waarbij de CDA-lijst één zetel meer behaalde 
dan de drie partijen in 1972, kwam de vorming van het CDA niet meer in 
gevaar. Het meningsverschil over de grondslag werd eenvoudig uit  dc  we-
reld geholpen. Een commissie onder voorzitterschap van Van Verschuer 
kreeg de opdracht zich nogmaals over de kwestie te buigen. In haar in okto-
ber 1978 verschenen rapport werd aangesloten bij de antwoordfilosofie en 
stelling genomen tegen Aantjes' standpunt: het CDA diende niet te vragen 
naar de persoonlijke levensovertuiging van zijn leden of vertegenwoordi-
gers. In december 1978 werd dit rapport door de drie partijen aanvaard. 
Slechts in de ARP werd nog tegenstand geboden. Een resolutie waarin Aan - 
tjes' standpunt werd verwoord werd met 99 tegen 77 stemmen verworpen. 
Deze mime steun was een soort laatste eerbetoon aan de antirevolutionaire 
leider, die kort daarvoor, in november 1978, wegens onthullingen over zijn 
gedrag tijdens de oorlog was afgetreden als fractievoorzitter van het CDA. 
Vervolgens werd het grondslagrapport met een ruime meerderheid aange-
nomen. 

De koers van het CDA leverde nog wel enige problemen op. Toen na een 
slepende formatie in 1977 uiteindelijk niet een tweede kabinet-Den Uyl, 
maar een CDAJVVD-kabinet onder leiding van Van Agt geformeerd werd, 
had een deel van de CDA-fractie daar grote moeite mee. Het betrof zes 
ARP'ers (onder wie Aantjes en partijvoorzitter H. de Boer) en één KVP'er 
(S. Dijkman). Zij verklaarden zich niet gebonden te voelen aan het kabinet, 
maar het slechts op zijn daden te zullen beoordelen. De VU-hoogleraar B. 
Goudzwaard, die in 1976 een nogal vooruitstrevend verkiezingsprogramma 
voor het CDA had opgesteld, werd na de val van Aantjes - 'de buffer tegen 
het oprukkend conservatisme' - de belangrijkste woordvoerder van deze 
'loyalisten' •48  Hij moest tot zijn spijt concluderen dat de fractie zich weinig 
aantrok van zijn verkiezingsprogram.49  Samen met onder anderen Prins deed 
hij daarom in februari 1979 in een 'ongevraagd advies' deARPhet voorstel 
de federatie voorlopig als een eindstation te beschouwen. 

Ofschoon dit voorstel voor de ARP-leiding onaanvaardbaar was zag men 
niet graag Goudzwaard en Prins de partij verlaten. Voor de laatste maal 
werd daarom gepoogd de progressieve antirevolutionairen tevreden te stel-
len met een futiele tegemoetkoming: voorgesteld werd de reeds geplande 
fusiedatum (1 juni 1980) enkele maanden te verschuiven. De gewonnen 
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tijd diende gebruikt te worden om een program van uitgangspunten op te 
stellen. Het dagelijks bestuur van het CDA bleek in maart 1979 bereid aan 
deze laatste wens van de ARP gehoor te geven: de fusiedatum werd ver-
schoven naar 11 oktober 1980. Een commissie stelde in enkele maanden 
een program van uitgangspunten op, dat in juni 1980 door het CDA werd 
aanvaard. 

Goudzwaard maakte dit echter niet meer mee. In mei 1980 hadden de 
progressieve antirevolutionairen in hun eigen partij hun Waterloo gevon-
den. Bij de stemming in de kiesverenigingen over de ARP-kandidatenlijst, 
die later in de CDA-lijst zou worden verwerkt, bleek dat zij de steun van 
hun achterban hadden verloren. Vier van hen, onder wie partijvoorzitter De 
Boer en Goudzwaard, maakten een flinke duikeling. De Koning nam de 
eerste positie van De Boer over: een in de geschiedenis van de ARP zelden 
vertoonde opstand der leden. Naar aanleiding van deze uitslag trok Goud-
zwaard zich teleurgesteld terug uit de politiek. Hem was duidelijk gewor-
den, zo schreef hij in een afscheidsbrief, dat een beroep op christelijke in-
spiratie niet een garantie voor eenheid van koers betekende.` Hiermee gaf 
hij het failliet van de evangelisch-radicale benadering van de politiek aan. 
Hij erkende dat religieuze uitgangspunten niet noodzakelijkerwijs tot pro-
grammatische overeenstemming leidden. Een kleine twintig jaar was er 
in de ARP geijverd voor radicaal-christelijke partijvorming; in 1980 was 
het project definitief mislukt.` 

Na mei 1980 werd de vorming van het CDA niet meer vertraagd. In de 
maanden september en oktober 1980 hieven de drie partijen zich op. Op 11 
oktober 1980 werd ten slotte het CDA definitief opgericht en waren KVP, 
ARP en CHU geschiedenis. 

10. Conclusie 
In de literatuur wordt de trage vorming van het CDA voor een belangrijk 
deel verklaard uit de onenigheid over de grondslag van de nieuwe partij. 
Gezien de ontwikkelingen die de KVP en de ARP in de jaren vijftig en 
zestig hadden doorgemaakt, verbaast dit enigszins. Met het opgeven van 
het rechtstreekse verband tussen levensbeschouwelijke uitgangspunten en 
concrete ideologie, leek het belang van de grondslag immers minder groot 
te zijn geworden. Velen wilden nog wel vasthouden aan een christelijke 
grondslag, maar die moest algemeen en vaag geformuleerd worden. 

De meningsverschillen over de grondslag concentreerden zich op twee 
punten: moet naast het christendom ook het humanisme als inspiratiebron 
worden erkend en zijn niet-christenen welkom in de partij? Over deze vra-
gen werd in de partijen verschillend gedacht, maar het voor de hand lig-
gende compromis van een exclusief christelijke partij die open stond voor 
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niet-christenen werd toch al snel bereikt. Al in 1968 was dit comprornis 
standpunt min of meer ingenomen in het uitgangspuntenrapport van de Groep 
van Achttien. In het rapport van de Contactraad (1972) werd dit standpunt 
expliciet ingenomen. Toch was hiermee de discussie over de grondslag niet 
afgesloten; integendeel, tot in 1978 werd hierover nog overleg gepleegd, 
zonder dat er werkelijk nieuwe inzichten te berde werden gebracht. De uit-
eindelijke grondslagformule week niet wezenlijk af van de omschrijving, 
waarover in 1972 overeenstemming was bereikt. 

Dat het in de literatuur wordt voorgesteld alsof de grondslagkwestie zo'n 
groot probleem was wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat in 
de strijd waar het werkelijk over ging - die over de koers van de nieuwe 
partij - gebruik werd gemaakt van de meningsverschillen over de grond-
slag. Voorbeelden hiervan zijn de discussie die Aantjes in 1975 voerde en 
het amendement dat Beernink op de conferentie van Woudschoten indiende. 

De werkelijke reden voor de trage vorming van het CDA was dus - zoals 
gezegd - de onenigheid over de koers van de nieuwe partij. De centrale 
vraag was: wordt het CDA een middenpartij of krijgt het een progressief 
karakter? Omdat met name de ARP vanwege interne verdeeldheid in dezen 
geen stelling kon nemen, konden de partijen lange tijd geen spijkers met 
koppen slaan. 

Gezien de middenpositie die de christelijke partijen traditioneel innamen 
lag een centrumkoers voor de hand. Niet iedereen had daar echter vrede 
mee. Geïnspireerd door moderne theologen was bij nogal wat katholieken 
en protestanten de opvatting gegroeid dat het christelijk geloof verplichtte 
tot vooruitstrevende politiek. In de jaren zestig waren in de KVP en de ARP 
brede progressieve vleugels ontstaan, die een sterke voorkeur hadden voor 
regeringssamenwerking met de PvdA. Deze vleugels hoopten dat uit het 
fusieproces tussen de drie partijen een progressieve partij zou voortkomen. 
Het was met name deze hoop die de vorming van het CDA vertraagd heeft. 

Dat deze hoop leefde verbaast enigszins, omdat de KVP en de CHU geen 
geheim maakten van hun streven de nieuwe partij een middenkarakter te 
geven. In de ARP lagen de zaken echter veel ingewikkelder. Daar bestond 
een brede progressieve vleugel die steun had in de top van de partij. Anders 
dan de KVP en de CHU kon de ARP daardoor in de tweede helft van de 
jaren zestig geen duidelijke keuzen maken. 

De 'verwarring' die na het wegvallen van het neocalvinisme was overge-
bleven compliceerde zo het fusieproces. Wanneer de ARP-leiding een dui-
delijk standpunt over de koers had ingenomen, had het proces veel sneller 
kunnen verlopen. Doordat zij dit niet deed, konden de progressieve krach- 
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enJ_10 g lang blijven hopen op een vooruitstrevende partij. 
progressieve krachten werkelijk mogelijkheden zagen om door de 
KVP, ARP en CHU tot een vooruitstrevende partij te komen kan 

welli  hr  voor een deel worden verklaard uit het succes dat de progressieve 

rot cevolutionairen inde jaren zestig hadden gehad. Zij hadden het immers 

gepresteerd om de van oudsher conservatieve ARP een progressief imago 

ie he iocgen. Waarom zou dat niet ook in christen-democratisch verband 

boon rn? Bij het optimisme speelde ook mee dat velen er ten diepste van 
ovcrithgd waren dat een echte christen-  op basis van Christus' liefdegebod 

- in  dc  oolitiek slechts progressief kon zijn. Op  den duur hoopten zij hun 
meer behoudende partijgenoten daarvan te kunnen overtuigen. 

Toch was de strijd over de koers van de nieuwe partij vanaf het begin niet 

cl jj zr:ardig. Dat kwam bijvoorbeeld doordat de progressieve antirevo-

i n t! onniren hun invloed in de eigen partij overschatten. Het imago van de 
nartij mocht dan zijn veranderd, belangrijk delen van de aanhang, het mid-
denkade r en de partijleiding moesten niets hebben van de vooruitstrevende  

hers  en hoopten door de samenwerking met de KVP en de CHU tot een 
g;nia1igLe middenpartij te komen. De nederlaag van de progressieve krach-
ten in de drie partijen werd verder bespoedigd doordat hun onderlinge con-

eac  11 en niet konden worden uitgebouwd tot een hechte samenwerking. Na 
de vorming van de PPR was de kans dat uit de fusie van de drie christelijke 
partijen een progressieve partij zou voortkomen vrijwel nihil geworden. 

Ook in de jaren zeventig ontbrak het de progressieve elementen aan een 
coherente tactiek. Dat Aantjes bijvoorbeeld sterk de nadruk legde op de 
grondslag van de nieuwe partij werd door de progressieve KVP'ers niet 
begrepen. Van een voor de hand liggende tandem De Zeeuw-Aantjes kwam 
mede hierdoor niets terecht.52  Ondanks 'successen' als de totstandkoming 
van hel  kabinet-Den Uyl is er nimmer reëel uitzicht geweest op de vorming 
van een progressief CDA. 

Anders dan de voorstanders van een progressieve partij hadden de voor-
standers van een middenpartij wel iets dat leek op een coherente tactiek. De 
progressieven werden niet met machtsvertoon uit de partij gezet, maar op 
geduldige wijze stapje voor stapje de nieuwe partij ingemanoeuvreerd. Deze 
tactiek bleek uiterst effectief. Het belang van iedere beslissing op weg naar 
de fusie werd tot onbetekenende proporties teruggebracht. Het CDA kwam 
tot stand langs de stations van het gezamenlijke program (1970), de pre-
federatie (1973), de federatie (1975) en de gezamenlijke lijst (1976). Tot 
het laatste moment werd de indruk gewekt dat de partijen zich nog uit het 
fusieproces konden terugtrekken. 

De proressieven werden steeds tevreden gesteld met kleine tegemoet-el

komingeri waardoor zij bleven hopen op een gunstige ontwikkeling. Hun 
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belangrijkste wapen, het bereiken van schriftelijke overeenstemming over 
het karakter van de nieuwe partij, bleek weinig effectief. Telkens weer pro-
beerden zij langs die weg de vooruitstrevende koers van de nieuwe partij te 
garanderen: het uitgangspuntenrapport van Prins (1968), de prograinmati-
sche rapporten van de Groep van Achttien (1968-1969), de nota van de 
contactraad (1972), Goudzwaards verkiezingsprogram Niet bij brood al-
leen (1976), Aantjes' voorwaarden voor de gezamenlijke kandidatenlijst 
(1976) en het Program van Uitgangspunten (1979). Steeds moesten zij echter 
concluderen dat papier geduldig was. Bij de uiteindelijke fusie stonden zij 
met lege handen en bleek het CDA een middenpartij te zijn geworden. 

Het beeld dat in de literatuur van de fusie is opgeroepen van een uiterst 
moeizaam proces, waarvan de uitkomst tot op het laatste moment onzeker 
was, kan genuanceerd worden.` De leiders van KVP en CHU streefden al 
sinds 1968 naar samenwerking, terwijl de ARP-leiding in de zomer van 
1971 daarvoor koos. Vanaf dat moment kwam het CDA langzaam maar 
zeker tot stand. Door de tactiek van de kleine stappen lag het tempo laag, 
maar het in 1971 overeengekomen tijdschema kwam nimmer in gevaar. Bij 
de eerstvolgende verkiezingen, die aanvankelijk voor 1975 waren gepland, 
moesten de partijen zich met één lijst aan de kiezers presenteren, bij de 
daaropvolgende verkiezingen zou de ene partij een feit moeten zijn. Wan-
neer men de tussentijdse verkiezingen van 1972 niet meerekent hielden de 
partijen zich consequent aan dit 'tijdpad', ondanks de problemen rond de 
vorming van het kabinet-Den Uyl. Daarom kan er worden gesproken van 
een trage, maar ononderbroken groei naar het CDA. 
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