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evangelie als opdracht (1967-1972)

De verkiezingsuitslag van 15 februari 1967 was voor de KVP een onaangename ver
rassing. Voor het eerst sinds 1918 veroverden de drie confessionele partijen minder 
dan de helft van de zetels in de Tweede Kamer en dit treurige resultaat kwam geheel 
op rekening van de katholieken. De christelijke drie verloren samen zeven zetels, de 
KVP alleen verloor er acht. Zij zakte van 50 naar 42 zetels en van 31,9 naar 26,5 pro
cent van de stemmen. Dit was des te pijnlijker, daar er niet op was gerekend. Bij de 
Statenverkiezingen van 1966 had de partij ten opzichte van 1963 weliswaar 2 pro
cent verloren, maar de partijleiding had verwacht dat deze teruggang eenmalig zou 
zijn. Kort voor de Nacht van Schmelzer rekende ze nog op 48 zetels. De gunstige 
score van 1963 zou, zo meende zij, niet geëvenaard worden, maar het ongunstige re
sultaat van 1966 zou evenmin maatgevend zijn.

Na de Nacht van Schmelzer werd de KVP van de kant van de PvdA en de linkse 
media geconfronteerd met een spervuur van kritiek. Het debat dat leidde tot de val 
van het kabinet had een technisch karakter gehad en was voor het overgrote deel 
van de media nauwelijks te volgen geweest, maar wekte juist om die reden veront
waardiging. Schmelzer werd afgeschilderd als een sinistere goochelaar met cijfers en 
zijn partij als een onbetrouwbare bondgenoot en een bolwerk van dom conservatis
me. De partijleiding zag in de felle negatieve reacties echter geen reden voor paniek. 
Cals gaf wel blijk van zijn gekwetste gevoelens - hij meende het slachtoffer gewor
den te zijn van een smerig machtsspel —; bij de KRO en De Volkskrant kon de partij 
geen goed meer doen en de katholieke vakbeweging deed zeer verontwaardigd, 
maar de grote meerderheid van de leden bleef achter de partij staan. Het partijbe
stuur sprak in meerderheid zonder aarzeling zijn vertrouwen in Schmelzer uit en de 
partijraad van november 1966 gaf hem zelfs een staande ovatie. Vakverbondsvoor- 
zitter C.G.A. Mertens noemde op de partijraad het gedrag van de fractie onbegrij
pelijk, maar beloofde desondanks dat hij lid van de KVP zou blijven en schudde 
Schmelzer voor het oog van de camera’s breed lachend de hand. De KVP-top mocht 
erop rekenen dat bij de verkiezingen de woede over de breuk met de PvdA gekoeld 
zou zijn en de katholieke kiezers de partij zouden steunen. De katholieke vakbewe
ging had vaker dreigende taal uitgeslagen en de KRO en De Volkskrant hadden zich 
al langer van de KVP gedistantieerd, maar het publiek leek te weinig geïnteresseerd 
om zich hierdoor te laten beïnvloeden.



de evangelische boodschap

58

zowel 
in de sa-

maken, was de ge- 
het geloof voor 
ertoe geleid dat 

van 1963 was
i een aan- 
onder het

haar katholieke imago. Zou zij zich 
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 g van de nieuwe partij was, aldus Aal-
Schmelzer, haast geboden. Bij de volgende Kamerverkiezingen moesten de 
. , -----r--Jen.1 Alleen dan was er hoop voor de chris

telijke politiek. Nog op de verkiezingsavond herinnerde Aalberse zijn collega’s Ti- 
lanus en Berghuis aan het voorstel om eens te gaan praten over nauwere samenwer
king. Die waren het met hem eens dat de partijen op korte termijn met elkaar om de 
tafel moesten gaan zitten. Reeds twee maanden later, op 24 april 1967, ging het 
overleg tussen de drie partijen officieel van start. In een commissie bestaande uit zes 
leden van elke partij, de zogenaamde Groep van Achttien, gingen de partijen praten 
over de grondslag en inhoud van de eigentijdse christelijk politiek.

Al snel bleek dat in de Groep van Achttien de ARP volstrekt domineerde. De KVP 
had, net als de CHU, nauwelijks ervaring met principiële discussies en was, 
door haar pragmatische karakter als door haar verkiezingsnederlaag, meer

Voor Aalberse en Schmelzer was de verkiezingsuitslag aanleiding haast te maken 
met de christen-democratische samenwerking. Zij beseften dat de zelfverzekerde 
toon in het structuurrapport misplaatst was geweest. De KVP zou het niet lang meer 
maken. Alleen een christen-democratische volkspartij, die een exclusief christelijke 
grondslag zou hebben, maar tegelijk elke suggestie van gebondenheid aan de katho
lieke kerk zou vermijden, kon redding brengen. Zo’n partij kon, zo wisten ze, al
leen tot stand komen als ook de ARP en de CHU meewerkten. Zou de KVP zich alleen 
omvormen, dan zou zij niet loskomen van haar katholieke imaso. Zou zij zich met 
niet-christehjke partijen verbinden, dan zou z' 
clusief-christelijke grondslag. Bij de vorming 
berse en f 1 ’ '
drie partijen minstens als eenheid optred<

,Pe2,e oPvatting was ook juist. Uit de opiniepeilingen die rond de verkiezingen 
zijn gehouden, blijkt dat de Nacht van Schmelzer de stembusuitslag nauwelijks 
heeft beïnvloed. De KVP was het slachtoffer geworden van een verschijnsel darde 
partij door de gunstige uitslag van 1963 en de consternatie rond de Nacht van 
Schmelzer tijdelijk uit het oog verloren had: de erosie van de band tussen geloof en 
politiek. Sinds de partij zich daarover in 1956 zorgen was gaan 
loofsinhoud van de katholieken veel vrijzinniger geworden en was 
hen snel minder gaan betekenen. Deze deconfessionalisering had 
het percentage katholieken dat KVP stemde zelfs bij de verkiezingen 
gedaald. Bij de verkiezingen van 1967 werd de structurele neergang dus in 
zienlijk versneld tempo voortgezet. Was het percentage KVP-stemmers g 
katholieke volksdeel tussen 1948 en 1963 gezakt van 90 naar 85, in 1967 kelderde 
het ineens naar 70. Deze scherpe daling hield echter minder verband met de poli
tieke schermutselingen dan met de crisis in de kerk. Die kreeg rond 1967 eveneens 
te maken met onthutsende cijfers. In enkele jaren vertienvoudigde het aantal 
ambtsverlatingen door priesters; het aantal gelovigen dat wekelijks de mis bezocht 
liep terug van tweederde in 1966 tot minder dan de helft in 1970 en het percentage 
katholieken dat geloofde in het bestaan van de hemel, in Christus als de zoon van 
God en in een God die zich met ieder persoonlijk bemoeit, bleek in 1966 te zijn 
gedaald tot 60.
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het trauma van

Na de verkiezingen zette de PvdA zich bij de formatie snel buitenspel. PvdA-onder- 
handelaar Joop den Uyl weigerde in te gaan op verkennende vragen die informateur 
Zijlstra had voorgelegd. De PvdA had een trauma overgehouden aan de Nacht van 
Schmelzer en Den Uyl wilde alleen praten als Zijlstra eerst een duidelijk keuze 
maakte voor een centrum-linkse coalitie. De informateur weigerde dat en stelde vast 
dat de PvdA met deze eis zichzelf uitschakelde.

Deze gang van zaken kwam de naastbetrokkenen goed uit. Zijlstra en Schmelzer 
wilden de PvdA uit het kabinet weren vanwege hun bezwaren tegen haar financieel- 
economische denkbeelden en hun beduchtheid voor verdere radicalisering. De PvdA 
zelf stond evenmin te springen om in de regering te komen. De partij was 
mende mate onder druk gekomen van een linkervleugel, Nieuw Links, die een tota
le interne vernieuwing eiste en elke samenwerking met “de KVP van Aalberse en 
Schmelzer” van de hand wees. Schmelzer was haatobject nummer één geworden 
voor de PvdA. Toch was één groep hoogst ongelukkig met de uitkomst van de for
matie: de linkervleugel van de KVP. Bij deze linkervleugel veroorzaakte de uitscha
keling van de PvdA verdeeldheid. Sommigen stelden teleurgesteld vast dat met de 
PvdA niet meer te regeren viel, anderen werden gesterkt in hun voorkeur voor een 
rooms-rood kabinet. De harde houding van de socialisten veroorzaakte bij deze 
laatsten een panische angst dat de KVP definitief in het conservatieve kamp gedrukt 
zou worden. Wat dit betreft hadden ze weinig vertrouwen in Schmelzer. Bij hen

menwerking als zodanig geïnteresseerd, dan in een verantwoorde omschrijving van 
de grondslag daarvan. Voor de ARP gold het omgekeerde. De eerste nota van de 
groep, over de principiële grondslag, was dan ook een typisch antirevolutionair 
stuk. Het was geschreven door de antirevolutionair Johan Prins, die er een authen
tieke verwoording van het evangelisch-radicalisme van had gemaakt. Hoewel de KVP 
een beroep op de Heilige Schrift vreemd was, was het evangelie volgens de nota de 
enige grondslag van de christelijke politiek. De nota stelde dat “wij menen (...) dat 
door middel van een politieke organisatie die zich door het evangelie wil laten ge
zeggen, de evangelische boodschap op de meest vruchtbare wijze in de politiek tot 
uitdrukking kan worden gebracht”.2 In de dertig zinnen die het stuk bevatte, wer
den de woorden evangelie en evangelisch maar liefst achttien maal gebruikt. Boven
dien benadrukte het dat de mensheid zelf de schuld droeg voor het kwaad in de we
reld en dat slechts het naleven van Gods geboden het goede deed heersen. Dit ac
cent op de zonde en de bijbel wekte in katholieke kring verbazing. Daar was men 
niet gewend de bijbel te lezen en had men een aanzienlijk zonniger mensbeeld. De 
katholieken waren ook bevreemd over typisch protestantse termen als “koning
schap van Christus”, “getuigenis”, “gerechtigheid”, “opdracht” en “gezeggen”, 
waarmee de nota vol stond, en waarbij zij veelal geen idee van de betekenis hadden. 
Ondanks zijn reformatorische inslag, gaf het stuk in de KVP vooralsnog nauwelijks 
aanleiding tot discussie. Toen de nota op 9 oktober 1967 in de definitieve versie ver
scheen, werd de partij beheerst door een diepgaand meningsverschil over een andere 
kwestie.
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De tegenwerking van een deel van de linkervleugel verhinderde niet dat betrekkelijk 
soepel een centrum-rechts kabinet tot stand kwam. Daarmee was het verzet echter 
niet gebroken. Het akelige perspectief van een volledig conservatieve KVP bracht 
ook een aantal jongeren in actie, die het de partij een jaar lang lastig zouden maken.

Anders dan de ARP bevatte de KVP voor 1967 geen min of meer hechte groep jonge 
intellectuelen. Voor zo’n groep was geen voedingsbodem; de KVP had geen traditie 
van reflectie op basis van het geloof en de beginselen. Tot halverwege de jaren vijftig 
hadden de intellectuelen in de partij zich nog kunnen oriënteren op de door de kerk 
aangereikte sociale leer, maar na die tijd konden ze zelfs dat niet meer. Toen halver
wege de jaren zestig een van de weinige jonge intellectuelen in de partij, Erik Jur- 
gens, in het partijbestuur voorstelde de encycliek Populum Progressio eens geza
menlijk te bestuderen, kreeg hij te horen dat de katholieken de paus niet meer blin
delings hoefden te volgen en dat dus ook de studie van dergelijke stukken overbo
dig geworden was.3 De Kvp’ers hadden nooit veel gelezen en lazen nu helemaal niet 
meer. Dit had tot gevolg dat sommige intellectuelen, onder wie Jurgens en Jacques 
Aarden - lid van de Tweede Kamer en jarenlang voorzitter van het Wetenschappe
lijk Instituut van de KVP - weinig enthousiast meededen in de partij, en anderen, on
der wie de Nijmeegse hoogleraar geschiedenis L.J. Rogier, afhaakten. Voor veel in
tellectuelen was de Nacht van Schmelzer, behalve in sociaal-politiek opzicht, ook 
cultureel een klap. Cals, zelf een intellectueel, was de hoop van de intellectuelen ge
weest en zijn kabinet had de verwachtingen doen stijgen. Zijn val kwam daardoor

had de Nacht van Schmelzer tot een trauma geleid, zij het dat dit pas na enkele 
maanden volledig begon te werken. Tot aan de Nacht had de linkervleugel ondanks 
zeven jaar coalitie met de wd nog wel vertrouwen in de KVP gehad. De kabinetten- 
De Quay en -Marijnen betekenden in haar ogen geen wezenlijke breuk met de 
rooms-rode samenwerking. Het beleid van de brede basiskabinetten werd voortge
zet en de KVP bleef te allen tijde bereid de coalitie met de PvdA te herstellen. De vor
ming van het kabinet-Cals bevestigde dit vertrouwen, maar door de Nacht van 
Schmelzer werd het in één keer geknakt. De progressieve katholieke ministers wer
den buitenspel gezet en de relatie met de PvdA werd zo ernstig beschadigd, dat de 
KVP voor het eerst aan de wd uitgeleverd was. Vóór de kabinetsformatie was dit 
nog een vermoeden, daarna was het een zekerheid. Daardoor werd het klimaat in de 
partij, dat direct na de Nacht nog draaglijk was, vanaf februari 1967 grondig ver
ziekt.

In de fractie kwam dit tot uiting doordat enkele dissidente fractieleden, die ver
moedden dat Schmelzer maar al te graag van de PvdA afwilde, tijdens de formatie in
zage eisten in diens correspondentie met Zijlstra. In het partijbestuur bleek het 
vooral uit de grimmige stemming van oud-voorzitter Van Doorn. Van Doorn trok 
de representativiteit van het bestuur in twijfel toen dit voor de WD koos en de 
meerderheid in het bestuur toonde zich gebeten op Van Doorn, omdat de KRO, 
waarvan hij voorzitter was, met overdreven kritische berichtgeving de KVP “kapot” 
zou maken.
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koffie na

des te harder aan. De Nacht van Schmelzer zagen ze als de triomf van, zoals Rogier 
het uitdrukte, ‘de jaloerse domheid”.4 Dat Schmelzer zelf een belezen man was, be
stempelde hem als een verrader, tegen wie verzet geboden was.

Al telde de Kvp weinig intellectuelen, een potentieel voor intellectueel verzet was 
er wel. De jonge katholieke studenten en intellectuelen waren zeer gevoelig voor de 
grondige veranderingen die halverwege de jaren zestig plaatsvonden in het wereld
beeld van de Nederlanders in het algemeen, en in dat van de katholieke Nederlan
ders in het bijzonder. De jonge katholieke intellectuelen hadden weliswaar geen 
hechte band met de KVP, maar een politiek alternatief hadden ze evenmin, terwijl ze 
wel behoefte hadden hun nieuw verworven ideeën in een politieke beweging vorm 
te geven. Door de combinatie van ergernis en idealisme hadden ze maar een klein 
duwtje nodig om in beweging te komen. Dat duwtje kregen ze van de radicale jon
geren uit de ARP.

De AR-radicalen waren over de opstelling van hun partij in de Nacht van Schmelzer 
dik tevreden, maar hun vertrouwen werd door de kabinetsformatie geschonden. De 
linkse jongeren vonden dat hun partij het evangelisch-radicalisme verloochende 
door zonder veel gewetensnood samen te werken met de VVD. Op zondag 14 maart 
1967 zat een aantal van hen zich onder de koffie na kerktijd ten huize van de jonge 
VU-medewerker Bas de Gaay Fortman kwaad te maken over fractieleider Biesheu
vel,5 die voor de verkiezingen zijn mond vol had gehad van de radicaliteit van het 
evangelie, maar zich nu opwierp als de toekomstige premier van een kabinet “waar
van iedereen kan zien dat de radicale gezindheid eraan ontbreekt”.6 Een dag later 
publiceerden zij een geruchtmakende brief waarin zij zich bekendmaakten als 
“spijtstemmers”. Zij besloten contact te zoeken met katholieke geestverwanten, om
dat de KVP de hoofdverantwoordelijke was voor het heilloze coalitie-avontuur en 
“ook omdat we niet zonder zorg zijn over de in die kringen levende gedachten van 
een centrum-achtige partij”.7

Op 22 maart kwamen zij in een zaaltje in Américain in Amsterdam voor het eerst 
met de katholieken bijeen. De bijeenkomst werd een onverwacht groot succes. Er 
kwamen tal van onbekenden op af. Het gehuurde zaaltje bleek te klein om iedereen 
een behoorlijke plaats te geven, zodat de aanwezigen elkaar in een dichte lucht van 
bier, zweet en sigaretten verdrongen op de tafels. Tijdens de discussie in Américain 
hadden de antirevolutionairen de leiding. De verzamelde jongeren namen de voor
stellen over die zij van tevoren bedacht hadden. Ondanks de Nacht van Schmelzer 
en de coalitie met de VVD werden zij het erover eens dat de christelijke partijen nog 
niet verloren waren. Zij spraken af in hun partijen een scheiding der geesten te be
werken om zo de confessionele partijen mee te krijgen in een christelijk-radicale 
politiek. De partijen moesten kiezen voor meer ontwikkelingshulp, grotere inko
mensgelijkheid en, vooral, coalitievorming vóór de verkiezingen. De kiezers van de 
christelijke partijen zouden na de verkiezingen nooit meer spijt mogen hebben.

Deze ideeën lagen op een volgende bijeenkomst in Américain, op 11 mei 1967, 
ook ten grondslag aan de oprichting van de Werkgroep Christen-Radicalen. In een
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I

In werkelijkheid waren Aalberse en Schmelzer daar niet gerust op. De twee partij
leiders hadden ernstige bedenkingen tegen het radicale programma, dat volgens hen 
in strijd was met het christen-democratische streven naar evenwicht tussen de col
lectieve en de particuliere sector. In een reactie op het communiqué van de Werk
groep Radicalen zei Schmelzer dat hem het meest bezwaarde “dat in het program 
nergens iets blijkt van een duidelijke bevordering van het particulier initiatief en 
persoonlijke verantwoordelijkheid, die (...) bij een toenemende staatstaak van grote 
betekenis zijn”.8 Daarnaast hadden Schmelzer en Aalberse principiële bezwaren te
gen de coalitievoorkeur van de radicalen.9 Volgens hen stond het streven naar een 
brede progressieve coalitie op gespannen voet met het streven naar een nieuwe par
tij op christelijke grondslag. Schmelzer betwijfelde sterk of de radicalen die grond
slag zwaar genoeg wilden laten wegen. De radicalen voelden zich nadrukkelijk door 
het christendom geïnspireerd, maar Schmelzer was er van overtuigd dat hun aanpak 
zou leiden tot het opdrogen van die inspiratie. De radicalen achtten de christelijke

communiqué na afloop stelden de radicalen dat ze een hervorming voorstonden van 
de christelijke partijen tot organisaties met een radicaal en vooruitstrevend program. 
Het politiek handelen vanuit een christelijke visie moest minder vrijblijvend wor
den, want het evangelie eiste een grondige hervorming van de samenleving. Hoewel 
de christen-radicalen vasthielden aan de christelijke grondslag, erkenden zij tegelij
kertijd dat anderen, vanuit een andere achtergrond, tot dezelfde politiek konden ko
men. De progressieve christenen moesten daarom samenwerken met andere voor- 
uitstrevenden, in plaats van met hun conservatieve geloofsgenoten. Dat was ook no
dig om de kiezers bij de volgende verkiezingen een echte keuze te geven. Daarom 
stelden ze voor dat alle vooruitstrevende partijen zich bij de volgende verkiezingen 
gezamenlijk zouden presenteren met een gemeenschappelijk ontwerp-regeringspro- 
gram en een lijst van kandidaat-ministers.

De oprichting van de Werkgroep was tegelijk het hoogtepunt in haar bestaan. De 
Werkgroep organiseerde in het najaar nog een druk bezocht congres, maar het ac
cent verschoof al in mei 1967 naar het afzonderlijk optreden van de radicalen in de
KVP.

De jonge katholieke radicalen hadden direct na de eerste bijeenkomst in Améri- 
cain contact gezocht met prominenten in de KVP. Daar hadden de Nacht van 
Schmelzer en de formatie van 1967 voldoende wonden geslagen om sympathie voor 
hun initiatief te wekken. De meest op de voorgrond tredende bondgenoot van de 
jongeren werd oud-minister Bogaers, die al in april verklaarde het met de radicalen 
eens te zijn. Meer op de achtergrond pacteerden ook andere vooraanstaande 
Kvp’ers, onder wie Cals en Van Doorn, met de jongeren. Toch bleven de verhoudin
gen met de partijtop draaglijk. De feitelijke leider van de katholieke radicalen, Jur- 
gens, hield Aalberse netjes van zijn activiteiten op de hoogte en Aalberse op zijn 
beurt verklaarde tegenover De Volkskrant dat er geen sprake was van een conflictsi
tuatie en dat hij blij was dat de radicalen vanuit de bestaande partijen wilden wer
ken.
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Aalberse en Schmelzer waren ervan overtuigd dat de radicalen nooit de partij achter 
zich zouden krijgen, maar vonden hun actie niet ongevaarlijk. Zij waren bang dat 
hun optreden zou leiden tot een breuk in de partij, die het wankele evenwicht tus
sen links en rechts zou verstoren en zo de centrumpositie van de KVP zou ondermij
nen. Bovendien dreigde bij een breuk een groot deel van het schaarse politieke ta
lent en politieke intellect voor de KVP verloren te gaan. Om de gevaren de kop in te 
drukken besloten Aalberse en Schmelzer een brede discussie over de toekomst van 
de partij te organiseren. Aalberse nodigde Bogaers, Couwenberg en de conservatie
ve katholiek W.C.L. van der Grinten uit om samen met hem in een memorandum 
de verschillende standpunten in de partij tegenover elkaar te stellen. De KVP-werk- 
groepen zouden het memorandum bespreken, waarna de partijraad op 8 en 9 de
cember 1967 in Arnhem een oordeel zou vellen.

De voorbereiding van het memorandum was nog niet begonnen, of op 12 augus
tus lekte een brief van vooraanstaande radicalen, het zogenaamde Adres van de radi
calen, voortijdig uit. Het Adres was ondertekend door veertien partijleden, onder 
wie Aarden, Bogaers, Cals, Van Doorn, Jurgens en de veelbelovende jonge onder
nemer Ruud Lubbers. De radicalen deden de Groep van Achttien, waarvan Cals en 
Jurgens zelf deel uitmaaken, af als een betrekkelijk zinloze commissie. De samen
werking van de christelijke partijen had volgens het Adres weinig nut omdat de 
christelijke coalitie toch nooit meer een meerderheid in het parlement zou krijgen. 
Bovendien signaleerde het Adres “het ernstige gevaar dat een exclusief-christelijke 
samenwerking - in het midden van het politieke krachtenveld - zal vervallen tot 
vaagheid of zelfs behoudzucht”.10 Dat zou geheel in strijd met het christendom 
zijn, want “het Christendom wil, met onstuimigheid, de vrede en de rechtvaardig
heid. Omdat de wereld vol is van onvrede en onrechtvaardigheid, eist het Christen-

grondslag immers ondergeschikt aan het progressieve program en de brede linkse 
samenwerking. Zij lieten een innige relatie met de PvdA en d’66 prevaleren boven 
een verband met de ARP en de CHU. Schmelzer voorzag dat de christelijke partijen 
door een principiële keuze voor linkse coalities hun zelfstandigheid zouden verlie
zen en uiteindelijk zouden opgaan in een breed progressief partijverband, waarmee 
aan de christelijke partijvorming een einde zou komen.

Voor Schmelzer en Aalberse was handhaving van de christelijke grondslag van 
primair belang. Het loslaten daarvan zou volgens hen leiden tot identiteitsverlies 
met zeer nadelige electorale consequenties. De katholieke identiteit van 
stootte veel potentiële aanhangers af, maar een christelijke identiteit kon een 
rijk deel van het electoraat aanspreken. Als het christendom opgegeven werd, zou
den die kiezers net zo goed PvdA, d’66 of WD kunnen stemmen. Verder beseften 
Aalberse en Schmelzer dat zonder christelijke grondslag van verdere samenwerking 
met de ARP en de CHU geen sprake zou kunnen zijn. De protestanten zouden nooit 
bereid zouden zijn op te gaan in een algemene volkspartij. En tenslotte meenden zij 
de christelijke visie nodig te hebben voor een passend antwoord op de moderne 
vraagstukken en voor het behoud van de solidariteit in de samenleving.
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samenleving. In de christelijke visie stond de 
lingskansen en zijn verantwoordelijkheid voor

dom dus van ons een radicaal hervormende politiek.”11 Daarom moesten de christe
lijke partijen contact opnemen met anderen die de maatschappij wezenlijk wilden 
hervormen, met name met de PvdA en d’66. Alleen in een breed progressief verband 
kon de christelijke politiek tot haar recht komen.

Het partijbestuur reageerde furieus. Het verklaarde “met verbazing van derden 
vernomen” te hebben dat de radicalen een handtekeningenactie begonnen waren. 
Het was “zonneklaar dat een dergelijke actie niet behoort tot de middelen van dege
nen die de reglementen der partij kennen”.12 In de daaropvolgende dagen leek de 
partij uiteen te spatten. Woedende leden eisten in vaak onheuse termen dat de radi
calen uit de partij gesmeten werden, partijbestuurders beschuldigden Cals en Bo- 
gaers van hoogverraad, terwijl prominente leden, onder wie Stokman, Mertens en 
oud-vakverbondsvoorzitter De Bruijn, juist hun adhesie met de rebellen betuigden.

Het conflict liep zozeer uit de hand, dat het partijbestuur op 26 augustus in Baarn 
voor spoedberaad bijeen kwam. Daar werd een soort bestand gesloten, waarbij bei
de partijen elkaar beloofden tot de partijraad de discussies in alle openheid te voe
ren. Maar de verhoudingen waren al te zeer verstoord om het vertrouwen nog te 
herstellen. Bij Jurgens verloor de KVP-top juist bij het spoedberaad haar laatste restje 
krediet. Jurgens was geschokt door het gebrek aan bijbelkennis dat Aalberse bij het 
beraad etaleerde. Jurgens had Aalberse een briefje toegeschoven met een citaat van 
de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, waaronder hij had genoteerd: 
Gal.5:18. Aalberse las echter niet Galaten 5, vers 18, zoals juist was geweest, maar 
Galileï vijf, achttien. Jurgens leidde hieruit af dat de voorzitter eigenlijk helemaal 
niet in christelijke politiek geïnteresseerd was en het christendom slechts gebruikte 
als machtsmiddel.13

In de daaropvolgende weken raakte de sfeer verder verstoord. De radicalen leken 
zich eerder op te maken voor het verlaten van de partij dan voor een serieuze dis
cussie. Zo verklaarde Aarden de oprichting van een nieuwe partij heel wel mogelijk 
te vinden en zei Bogaers dat, mocht de partijraad weigeren de kvp om te vormen tot 
een radicaal-vooruitstrevende partij, het radicalisme buiten de KVP verwezenlijkt 
zou worden. “Een radicale kvp onder leiding van de heren Schmelzer en Aalberse” 
kon hij zich “moeilijk voorstellen”.14

Toch kwam het aangekondigde memorandum met de vier visies op de toekomst van 
de KVP nog tot stand. In feite ging het slechts om twee visies, want de standpunten 
van Couwenberg, die pleitte voor het loslaten van de christelijke grondslag, en van 
Van der Grinten, die vond dat de kvp zichzelf moest blijven, kregen nauwelijks aan
dacht.

In het memorandum presenteerde Aalberse zijn visie als christen-democratisch.1’ 
Hij schreef dat juist in deze tijd “een christelijk geïnspireerde partij” een bijdrage 
kon leveren aan de oplossing van de grote maatschappelijke vraagstukken. Het 
christendom bevatte net zo goed als het liberalisme en het socialisme een visie op de 

mens met zijn persoonlijke ontwikke- 
de medemens centraal. Benadrukte
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een magnifieke formule

Bij de discussies in de partij bleek dat verreweg de meeste leden de visie van Aalber- 
se deelden. De radicalen kregen de steun van de KRO en De Volkskrant^ maar in de 
provincie maakten zij geen schijn van kans. In geen enkele kieskring kregen zij een 
meerderheid achter zich. Alleen bij de jongeren hielden de radicalen en de christen
democraten elkaar in evenwicht en alleen in de kieskring-Amsterdam werden de ra
dicalen gesteund door een ruime minderheid. Van de 2929 leden die zich in de 
werkgroepen uitspraken, stonden er 2232, ruim 76 procent, achter Aalberse. Slechts 
1 procent was het eens met Van der Grinten, 6 procent volgde Couwenberg en 16 
procent ging mee met Bogaers.

Toch waren Aalberse en Schmelzer, om nog zoveel mogelijk radicalen voor de 
partij te behouden, bereid tot aanzienlijke concessies. Op de partijraad in Arnhem, 
die buitengewoon rommelig verliep, besloten ze twee resoluties die het partijbe
stuur had opgesteld, ingrijpend te wijzigen. Aan de eerste resolutie, waarin uitge
sproken werd dat “in de huidige tijd partijvorming op christelijke grondslag ge
wenst is”, voegden ze toe dat dit het geval was, “mits een dergelijke partij een con
sequent vooruitstrevend karakter draagt”.Is Bovendien meldde de definitieve versie 
in tegenstelling tot het concept dat het KVP-program diende te worden uitgediept en 
dat daarbij de inbreng van de radicalen als belangrijke bijdrage zou worden aan
vaard. Pas daaronder kwam te staan dat, in samenwerking met ARP en CHU, naar een 
algemeen christelijke volkspartij gestreeft zou worden. Daaraan voegden Aalberse 
en Schmelzer op de partijraad nog toe dat deze partij open zou staan “voor allen die 
het program onderschrijven”.19

het socialisme de rol van de gemeenschap ten koste van de persoon en het liberalis
me de persoonlijke vrijheid ten koste van de gemeenschap, het christendom had het 
juiste evenwicht gevonden. De christen-democratische samenwerking zou tot stand 
moeten komen tussen de ARP, de CHU en de kvp. Zolang een algemene christelijke 
partij niet realiseerbaar was, moest gekozen worden voor steeds nauwere samen
werking tussen deze partijen.

Over de coalitiepolitiek schreef Aalberse dat de christelijke partijen in principe 
bereid moesten zijn tot samenwerking met alle democratische partijen.16 Het zou 
onjuist zijn nu al een voorkeur voor een bepaalde regeringscombinatie uit te spre
ken. Wel wilde Aalberse ernaar streven voor de volgende verkiezingen een voor
keursuitspraak te doen, maar hoe die zou uitvallen, hing af van de dan geldende 
standigheden.

Bogaers stelde dat partijvorming op basis van christelijke inspiratie wenselijk was 
op voorwaarde “dat de partij voortdurend blijk geeft bezield te worden door een 
radicaal-evangelische bevlogenheid”.17 Deze bezieling moest blijken uit een aantal 
concrete programpunten. Een tweede voorwaarde was dat gestreefd werd naar een 
breed samenwerkingsverband met andere progressieven, dat een meerderheid in de 
Tweede Kamer zou kunnen halen. Samenwerking of federatie met ARP en CHU zou 
wel aan de orde kunnen komen, maar pas nadat deze partijen radicaal-evangelisch 
waren geworden.
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In de tweede resolutie liet het partijbestuur zijn afwijzing van een 
koord met niet-christelijke partijen vervallen. In plaats daarvan zou er een 
groep ingesteld worden, die moest onderzoeken hoe de duidelijkheid 
zers vergroot kon worden. Een jaar later zou de partijraad zich weer 
over de samenwerking met ARP en CHU, als over het rapport van de studiegroep.

Voor de radicalen was het zeer moeilijk de concessies van het partijbestuur af te 
wijzen. De tegemoetkomingen konden zij niet negeren zonder hun eigen kamp te 
splitsen en een belangrijk deel van hun potentiële medestanders van zich te ver
vreemden. Bovendien vonden veel oudere radicalen, onder wie Bogaers en Cals, het 
moeilijk de banden met de KVP te verbreken. Daarom trok Bogaers na het aanbod 
van de partijleiding zijn eigen resolutie in. Schmelzer was er, met wat hij zelf be
schouwde als “een magnifieke formule”,20 nog eenmaal in geslaagd het onverzoen
lijke te verzoenen.

De eenheid was echter wankeler dan ooit. Schmelzer had niet veel meer ; 
de problemen doorschuiven naar het volgende jaar. Zijn oplossing was 
eenvoudigweg te magnifiek om effectief te zijn. De radicalen konden het compro
mis weliswaar niet afwijzen, maar het vergrootte hun vertrouwen in de partijleiding 
allerminst. De handige wijze waarop Schmelzer hen afhield van de scheiding der 
geesten, versterkte juist de overtuiging dat ze te maken hadden met een glad en 
machtswellustig politicus, die er telkens op uit was de wezenlijke tegenstellingen te 
verdoezelen.

Hun wantrouwen openbaarde zich opnieuw toen het demissionaire partijbestuur 
enkele weken later, op 6 januari 1968, een nieuw bestuur voordroeg. In dit bestuur, 
dat onder leiding stond van de Gelderse kringvoorzitter, Fons van der Stee, was het 
radicale element oververtegenwoordigd en was de radicaal Frans van der Gun vice- 
voorzitter. Toch lieten de radicalen weten het “bijzonder grievend” te vinden dat 
Bogaers slechts gewoon bestuurslid mocht worden, en geen vice-voorzitter. Boven
dien eisten zij dat Jurgens lid van het dagelijks bestuur werd. Als niet aan hun wen
sen voldaan werd, zouden zij daaruit opmaken dat hun aanwezigheid in de partij 
niet meer gewenst was.

Voor Aalberse, Schmelzer en Van der Stee waren deze eisen onaanvaardbaar. Zij 
waren bang dat de radicalen, als ze te veel invloed kregen in het bestuur, de be
stuurskracht zouden ondermijnen en de christen-democratische samenwerking in 
gevaar zouden brengen. Aan de andere kant begrepen zij dat ze te veel mensen zou
den afstoten, als ze de radicale eisen botweg zouden negeren. Daarom besloten ze 
een groep van vier wijze mannen, onder wie Cals en Romme, advies over de be- 
stuurskwestie te laten uitbrengen.

Intussen zag Schmelzer in dat het moment van de breuk gekomen was. Uit de be- 
stuurskwestie bleek dat de partijraad van Arnhem niets had opgelost. Integendeel, 
de opgewonden radicalen dreigden de partij blijvend te verlammen en van de ARP en 
de CHU te vervreemden. Het was, zo besloot hij, tijd om de dreigende stagnatie in de 
christen-democratische eenwording te doorbreken en tegelijk rond deze beslissende
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kwestie een scheiding der geesten binnen het radicale kamp af te dwingen. Met dit 
dubbele doel arrangeerde hij op 14 februari in een televisie-uitzending van de KVP 
een samenspraak met AR-fractieleider Biesheuvel en CH-fractieleider J.T. Mellema. 
In deze uitzending zeiden de drie gemoedelijk keuvelende heren dat ze bij de vol
gende verkiezingen zozeer als eenheid wilden optreden, dat de christelijke partijen 
daarna öf samen in de oppositie, öf samen in de regering zouden zitten.

Het resultaat overtrof Schmelzers verwachtingen. De radicalen waren woedend. 
Zij voelden zich bedrogen. Schmelzers optreden was volgens hen lijnrecht in strijd 
met de afspraak dat de KVP zich pas in het najaar weer over de samenwerking met 
ARP en CHU zou beraden. Schmelzer had bewezen dat hij in Arnhem slechts loze be
loften gedaan had. Enige dagen later werd het advies van de wijze mannen bekend. 
De vier vonden dat aan de belangrijkste eisen van de radicalen kon worden voldaan 
op voorwaarde dat dezen hun optreden “als partij in de partij” beëindigden. Van 
der Stee en Schmelzer gingen nu wel met de radicale verlangens akkoord, maar Bo- 
gaers weigerde wegens gebrek aan vertrouwen vice-voorzitter te worden.

Een dag later voltrokken 50 radicalen in een besloten vergadering de scheiding 
der geesten bij zichzelf. Aarden drukte het afscheid van de KVP door, door erop te 
hameren dat hij het in de fractie niet meer uithield onder Schmelzer. Dertig radica
len, onder wie Bogaers, Van Doorn en Jurgens, volgden hem. Bogaers en Aarden 
verklaarden enkele uren later dat hun besluit het gevolg was van een vertrouwens
crisis. Zij zouden proberen hun idealen in een eigen partij te verwezenlijken. De ra
dicalen die in de kvp bleven, onder wie Cals, Lubbers en Van der Gun, verklaarden 
eveneens ernstig geschokt te zijn door het recente optreden van Schmelzer, maar 
niet in die mate dat ze verdere samenwerking uitsloten. Zij meenden dat het advies 
van de wijze mannen nieuwe mogelijkheden bood. Bovendien bestond voor hen 
“over de grondslag, waarop de nieuwe groepering zal optreden (...) nog onvoldoen
de duidelijkheid”.21 Schmelzer had zijn zin gekregen. De christen-democratische 
schapen waren van de radicale bokken gescheiden.

In de eerste maanden van haar bestaan bleef de grondslag van de nieuwe radicale 
partij, de PPR, onduidelijk. Bogaers, die voorzitter werd, wilde “als groot bewonde
raar en voorstander van de lijn-Berghuis”22 een christelijke partij, die, nauw ver
bonden met de vakbeweging, kon steunen op een grote arbeidersaanhang. Dit stre
ven was echter al bij voorbaat half mislukt. Reeds in december 1967 was gebleken 
dat slechts de helft van de 25 katholieke vakbondsvoorzitters het met Bogaers eens 
was. De oprichting van de PPR maakte de instemming van de vakbond er beslist niet 
groter op. Mertens bijvoorbeeld, die de radicale opvattingen wel deelde, weigerde 
mee te gaan in de PPR, omdat hij voorzag dat de nieuwe partij een machteloze splin
ter zou worden. Maar ook met Mertens zou de PPR de weg naar de arbeidersklasse 
niet gevonden hebben. Het kader van de PPR bestond voornamelijk uit jongeren van 
betere komaf, die weinig begrip hadden voor de mentaliteit van 
kinderen van de katholieke burgerij zochten het waarmerk van 
onderwerpen als ontwikkelingshulp, ecologie en
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waartegen de meeste arbeiders een intuïtieve weerzin hadden. Ook het andere ele
ment van Bogaers’ politieke ideaal, de christelijke grondslag, werd in de PPR niet 
verwezenlijkt. Nadat de partij op dit punt ambivalent begonnen was, stelde Jurgens 
in 1969 dat de PPR geen christelijke partij was. Een jaar later zou Bogaers teleurge
steld terugkeren in de KVP. Ook voor Jurgens zou de PPR trouwens op een teleur
stelling uitlopen. Het intellectuele element, dat hij bij de KVP zo gemist had, was in 
de PPR aanvankelijk ruim vertegenwoordigd. Van de zeven Tweede-Kamerzetels die 
de partij in 1972 veroverde, werden er vijf bezet door academici met een doctorsti
tel. In de jaren daarna werd het intellect in het defensief gedrukt door het gevoelsra- 
dicalisme vanuit de basis van de partij, zodat intellectuelen als Jurgens, Aarden en 
Van Doorn tenslotte enigszins beschaamd de PPR verlieten.

Toen Bogaers terugkeerde in de KVP, was de partij meer tot een ingrijpende koers
wijziging geneigd dan toen hij haar verliet. De partijleiding hield aan het begin van 
de jaren zeventig nog vast aan de christen-democratische samenwerking, maar meer 
bij gebrek aan alternatief, dan uit vaste overtuiging. Een deel van het partijbestuur 
overwoog de samenwerking met de ARP en de CHU op te geven en de kvp om te vor
men tot een gedeconfessionaliseerde centrum-linkse volkspartij, die een natuurlijke 
bondgenoot zou zijn van de PvdA. Deze optie stond weliswaar op gespannen voet 
met de resoluties van het congres van Arnhem, maar was er toch niet mee in strijd. 
In Arnhem was immers wel afgesproken dat naar een christelijke partij gestreefd 
zou worden, maar de voorwaarde hiervoor was dat deze een consequent vooruit
strevend karakter zou krijgen. Bovendien was partijvorming op christelijke grond
slag niet omschreven als een onveranderlijk uitgangspunt, maar slechts als een stre
ven dat in de huidige tijd gewenst was. Deze twee beperkende bepalingen leken het 
KVP-bestuur in 1970 een smalle, maar begaanbare uitweg te bieden.

De wankelmoedigheid van de KVP was het gevolg van vier ontwikkelingen: de 
partijleiding ging onder invloed van de crisis in de kerk en het geloof twijfelen aan 
de politieke waarde van de christelijke inspiratie; de kvp liet zich door de PvdA tot 
een koerswending naar links dwingen; de twee grootste protagonisten van de chris
ten-democratische samenwerking, Aalberse en Schmelzer, raakten op de achter
grond; en door de opstelling van de ARP bleef de christen-democratische samenwer
king stagneren.

De crisis in de kerk verdiepte zich in de tweede helft van de jaren zestig op dramati
sche wijze. Toen de bisschoppen en de paus rond 1960 begonnen met de kerkher
vorming, kregen ze grote bijval. De gelovigen ervoeren de plotselinge vrijzinnige 
opstelling van het kerkelijk gezag als een bevrijding uit knellende ketenen en waren 
hun leidslieden daar dankbaar voor. De Bossche bisschop Bekkers en paus Johannes 
XXIII werden gezien als prachtige mensen met een diepe humaniteit. Zij spraken als 
eerste kerkleiders uit wat veel gelovigen al gedacht hadden, bijvoorbeeld dat sex niet
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uitsluitend de voortplanting diende, en stonden toe, wat velen al gedaan hadden of 
hadden willen doen, bijvoorbeeld vrijen met anticonceptiemiddelen. Bovendien 
hoopten velen dat de kerk door zich te ontdoen van historische ballast de zuivere 
kern van het geloof zou overhouden. De eerste twijfel hieraan rees toen na de dood 
van Johannes XXIII, in 1962, zijn opvolger, paus Paulus XI, zich aanmerkelijk minder 
hervormingsgezind toonde. De Nederlandse gelovigen hadden hier echter aanvan
kelijk weinig hinder van, daar hun bisschoppen vooralsnog de vernieuwing voort
zetten. In 1965 besloten de Nederlandse bisschoppen een Pastoraal Concilie bijeen 
te roepen, dat de wending naar de moderne tijd van de Nederlandse kerkprovincie 
moest voltooien. Zij gaven de organisatie van het concilie in handen van onafhanke
lijke intellectuelen die afspraken, alvorens advies uit te brengen, grondig te onder
zoeken wat onder de Nederlandse christenheid leefde. Het Pastoraal Concilie, dat 
gehouden werd van 1966 tot 1970, werd zo een levendig discussieforum, waar pries
ters en leken uit alle geledingen van kerk en samenleving het oude instituut en zijn 
leerregels op de helling zetten. De radicaliteit waarmee dit gebeurde, vervulde al 
spoedig de bisschoppen met zorg en Rome met afschuw. De hoop dat er een schei
ding te maken zou zijn tussen de kern van het geloof en de historische ballast ver
vaagde. Het leek alsof er geen eind kwam aan de sloop van oude zekerheden. Het 
gevoel dat het experiment uit de hand liep, werd nog versterkt doordat de geloofs
verzaking en de teruggang van het aantal priesters hand over hand toenamen. Wat 
aanvankelijk als bevrijding ervaren was, werd snel gewoon en vormde geen reden 
tot dankbaarheid meer, eerder een reden tot onverschilligheid. Hoe snel Rome zijn 
greep op de Nederlandse gelovigen verloor, bleek na de publikatie van de encycliek 
Humanitas Vitea in 1968, waarin de paus het gebruik van de anticonceptiepil ver
bood: ruim 80 procent van de gelovigen zei dit onfeilbare woord van de Heilige Va
der naast zich neer te zullen leggen. De bisschoppen reageerden op de verontrusten
de ontwikkelingen door afstand te nemen van hun onafhankelijke adviseurs en een 
eigen secretariaat op te richten. Rome intervenieerde door twee conservatieve bis
schoppen te benoemen: A. Simonis in Rotterdam en J. Gijssen in Roermond. De in
grepen kwamen echter te laat. Ze konden nog slechts de eenheid in de kerk verbre
ken. Rond 1970 werd de kerk werd wakker uit wat voor de conservatieven een 
nachtmerrie en de progressieven een droom was geweest. Tijdens haar slaap had zij 
haar gezag over de gelovigen verloren. De kerk was op een verzamelplaats van zie
ken en ouden van dagen gaan lijken. Zij had de aantrekkingskracht op de jongeren 
en op velen van middelbare leeftijd verloren. Die stonden onverschillig tegenover 
het geloof of verwierpen het als een dwanginstrument van een hopeloos verouderd 
instituut, waaraan zij nodeloos een deel van hun leven hadden opgeofferd. Voor de 
KVP had dit als consequentie dat het geloof nog moeilijk gezien kon worden als 
grondslag voor een dynamische en wervende politieke partij.
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PvdA besloot in november 1967 voor de volgende Kamerverkiezingen te streven 
naar een stembusakkkoord met andere progressieve partijen. Alleen op basis van 
zo’n voor de verkiezingen gesloten overeenkomst zou de partij aan een kabinet 
deelnemen. Hierdoor zou een tweede Nacht van Schmelzer voorkomen worden en 
zou de kiezer een echte politieke keuze krijgen. Om de politieke duidelijkheid ver
der te vergroten, besloot het PvdA-congres in maart 1969 de kvp bij voorbaat van 
het progressieve stembusakkoord uit te sluiten. De partij liet de kvp echter nog een 
kleine kans haar leven te beteren. Zij stelde dat de anti-KVP-resolutie aangenomen 
was “gelet op de politieke opstelling van de huidige kvp”.23 Met deze passage werd 
vooral geduid op de confessionele samenwerking en de katholieke steun voor het 
centrum-rechtse kabinet van de katholieke premier Piet de Jong, dat bij de formatie 
van 1967 tot stand gekomen was. Pas als de KVP bereid zou zijn het kabinetsbeleid 
te veroordelen en met de conservatieven in de protestantse partijen te breken, kon 
zij voor samenwerking met de progressieven in aanmerking komen.

Op de KVP legde deze harde opstelling een toenemende druk. Een deel van de 
partijleiding was doodsbenauwd dat de KVP blijvend in de conservatieve hoek ge
drukt zou worden. Daardoor zou zij het vooruitstrevende deel van haar aanhang en 
haar aantrekkelijke machtspositie in het politieke centrum kwijtraken. De ideologie 
van de PvdA had bovendien een onmiskenbare aantrekkingskracht op veel jonge 
katholieken. De PvdA had, na jaren van malaise, weer elan en geloof in eigen kun
nen. De panij meende de sleutel tot de oplossing van de eigentijdse problemen in 
handen te hebben. Volgens de sociaal-democraten was de economie grondig uit het 
evenwicht geraakt door een gebrek aan sturing door de gemeenschap en een te grote 
macht van de grote ondernemingen. Hierdoor was de welvaartsstijging onvoldoen
de ten goede gekomen aan de lagere inkomensgroepen en was deze bovendien ten 
koste gegaan van het welzijn en het milieu. Daarom moest de maatschappijstructuur 
fundamenteel gewijzigd worden. De gemeenschap diende voortaan de richting en 
de omvang van de belangrijkste investeringen te bepalen. Niet het winstmotief, 
maar een serie maatschappelijke waarden en behoeften moest aan de produktie ten 
grondslag liggen. De groei van de particuliere consumptie moest worden afgeremd, 
ten bate van milieu, onderwijs, welzijn en andere collectieve goederen. Daarbij zou
den de hoge inkomens de grootste offers moeten brengen, want er diende gestreefd 
te worden naar een betere spreiding van inkomen, bezit en kennis.

Veel katholieken waren mede daardoor zo gevoelig voor deze socialistische cul
tuurkritiek doordat deze aansloot aan bij een kernelement van de christelijke tradi
tie. Het beeld van de moderne mens die temidden van de groeiende welvaart diep 
ongelukkig is, was een aansprekende eigentijdse vertaling van de christelijke bood
schap dat het een mens niet baat als hij rijkdom vergaart, terwijl zijn ziel schade 
lijdt. Deze boodschap was des te pregnanter daar ze het onbehagen verwoordde, dat 
velen met de welvaartsstaat gingen voelen.

Dat de KVP zich door de ontwikkelingen in de kerk en de PvdA liet beïnvloeden was 
mede het gevolg van personele wijzigingen in de top. De rol van het tweetal dat de
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van Van der Stee was. 
het land, gold als een 
politieke en theologische vraagstukken en

Eenzelfde gebrek aan 
evenwel in veel opzichten de tegenpool 
heelonthouder, kwam uit het westen van 
mer, had een intense belangstelling voor

christen-democratische samenwerking geïnitieerd had, Aalberse en Schmelzer, was 
rond 1970 vrijwel uitgespeeld. Aalberse verliet de actieve politiek in 1968, terwijl 
Schmelzer nog wel fractieleider was, maar zijn gezag goeddeels verloren had. Door 
zijn buitengewoon slechte imago bij links kon hij niet meer de bindende figuur zijn 
die de kvp nodig had. De linkervleugel had geen vertrouwen in hem en overlaadde 
hem met vaak onredelijke kritiek. Zo kreeg hij, hoewel hij regelmatig afstand van 
het kabinet-De Jong nam, in 1969 in het partijbestuur voor de voeten geworpen dat 
hij De Jong te veel steunde en aldus voedsel gaf aan het kwalijke vermoeden dat de 
KVP een onverbeterlijk conservatief gezelschap was.24 Ook werd hem verweten dat 
hij teveel banden met het bedrijfsleven had en zo de kvp te kijk zette als een onder- 
nemerspartij.

Het leiderschap van Aalberse en Schmelzer werd rond 1968 overgenomen door 
Steenkamp en Van der Stee. Deze twee waren, om uiteenlopende redenen, minder 
standvastige protagonisten van de christen-democratie dan hun voorgangers. Van 
der Stee was voor alles een representant van de zwijgende meerderheid in de KVP. 
Hij stond symbool voor de pragmatische bestuurderspartij, die het ontbrak aan in
tellectuele diepgang en reflectie. Van der Stee was een telg uit een welvarend West- 
brabants boerengezin, die na een door Roomse luchthartigheid gekenmerkte stu
dententijd in de politiek terecht was gekomen en daar, bij gebrek aan weerstand, als 
vanzelf was doorgerold naar de top. Hij werd door Aalberse voor het voorzitter
schap gevraagd omdat hij politiek nauwelijks geprofileerd was en gezien werd als 
een verzoenende figuur. De rol van bemiddelaar was hem op het lijf geschreven, 
mede omdat politieke en theologische denkbeelden hem weinig interesseerden. Ei
genlijk vond hij de paardenfokkerij en een goed glas wijn veel belangrijker. In een 
interview met NRC Handelsblad zei hij dat voor hem het katholicisme en de KVP 
“meer een sociologisch dan een politiek en een theologisch gegeven” waren.25 Hij 
zat naar eigen zeggen vooral in de kvp omdat hij een zachte “g” had en zich thuis- 
voelde in de gemoedelijke sfeer van onder de grote rivieren, niet omdat hij ideeën in 
daden wilde omzetten. Zijn gebrek aan vaste overtuigingen maakte hem in zekere 
zin tot een ideale, want flexibele voorzitter. Aan de andere kant was hij, om dezelf
de reden, zeker niet de man die de christen-democratische eenheid gestalte kon ge
ven. Daarvoor gaf hij te makkelijk toe aan tegendruk en had hij te weinig voeling 
met de denkwereld van de ARP. Toen de samenwerking met de antirevolutionairen 
dreigde te stranden, ging hij twijfelen. Het zou te ver gaan om te zeggen dat hij het 
roer omgooide of zelfs dat hij langzaam in andere richting opschoof. Eerder ging hij 
zwalken. Hij hield, met de moed der wanhoop, vast aan de christen-democratische 
samenwerking, doch stelde tegelijkertijd de grondslag daarvan ter discussie en zocht 
aansluiting bij degenen die die samenwerking wilden opgeven.
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Hoewel de hele partijraad hiermee instemde, hadden sommige KVP’ers wel degelijk 
fundamentele bezwaren. Dat gold met name voor de leden van het Democratisch 
Centrum Nederland. Het DCN werd na het ontstaan van de PPR de belangrijkste dis

had zich als geen ander in de KVP verdiept in het antirevolutionaire denken. Als jon
gen wilde hij priester worden, maar op advies van een bisschop zag hij daarvan af. 
Hij koos voor de studie economie en nam de vleeswarenfabriek van zijn vader over. 
Dat hield hem niet af van verdere intellectuele ontwikkeling. Hij promoveerde op 
een dissertatie over het sociaal-economisch denken van de protestanten en manifes
teerde zich als progressief katholiek door zijn redacteurschap bij Te Elfder Ure, dat 
al in de jaren vijftig pleitte voor een ingrijpende vernieuwing van de kerk. Zijn 
vooruitstrevende imago werd in de jaren zestig bevestigd toen hij voorzitter werd 
van het Pastoraal Concilie. In de KVP had hij op dat moment formeel geen vooraan
staande functie en die zou hij ook nooit krijgen. Hij ambieerde zo’n positie niet, 
omdat hij vermoedde dat hij wegens zijn nervositeit niet opgewassen zou zijn tegen 
de druk van het politieke métier. Wanneer hij betrokken was bij politieke proble
men, kon hij nachten wakker liggen en zich uitputten in gepieker. Slechts wanneer 
hij de politiek op afstand hield, kon hij overleven. Desondanks gold hij vanaf 1968 
als één van de meest gezaghebbende KVP’ers. Volgens Erik Jurgens was hij in de KVP 
de progressieve vlag die de conservatieve lading dekte.

Zijn toonaangevende rol dankte hij aan zijn voorzitterschap van het Pastoraal 
Concilie en aan een ruchtmakende toespraak op de KVP-partijraad van juni 1968. 
Hij verdedigde daar, als lid van de Groep van Achttien, in een emotioneel en per
soonlijk betoog de christen-democratische samenwerking. Hij maakte duidelijk dat 
politiek voor hem een vorm van geloofsbeleving was. “Er is”, zo riep hij uit, “een 
bijbelwoord dat mij bijzonder lief is, mijn leven lang, en dat woord luidt: ‘Gij zult 
mijn getuige zijn’. Welnu, dames en heren, ik geloof dat deze klemmende oproep en 
opdracht niet beperkt is tot het persoonlijk leven. Daar is geen sprake van. Ik vind 
dat ik in dit land, vandaag en in de huidige situatie, het beste gestalte kan geven aan 
die opdracht door bij te dragen tot een moderne evangelische volkspartij.”26 In de
zelfde toespraak kwam Steenkamp echter ruimschoots tegemoet aan de vele kritiek 
die de werkgroepen van de partij, ondanks hun globale instemming, geuit hadden 
op het reformatorische taalgebruik en de geringe programmatische duidelijkheid 
van de Groep van Achttien. “Och mijnheer de voorzitter”, zo vroeg hij zich af, 
wanneer houden wij in dit theologiserende volk toch eens op met elkaar voor het 

röntgenapparaat te zetten om de mate van christelijke inspiratie te bepalen.” 27 Het 
kwam, aldus Steenkamp, niet aan op de exacte verwoording van de inspiratie, maar 
op de vertaling ervan in christelijke politiek. Daarom noemde hij tien punten, die 
een christelijke partij op haar programma hoorde te hebben, waarbij hij het vraag
stuk van de ontwikkelingslanden bovenaan zette. Na dit betoog werden de Princi
piële Uitgangspunten van de Groep van Achttien, zoals die waren verwoord door 
Prins, met algemene stemmen aanvaard en kreeg de KVP-delegatie toestemming de 
gesprekken in de groep voort te zetten.
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Op de partijraad van Arnhem was besloten dat de KVP zou onderzoeken hoe ze een 
bijdrage zou kunnen leveren aan grotere politieke duidelijkheid. Als uitvloeisel 
hiervan werd in 1968 een “commissie-duidelijkheid” geïnstalleerd, die op dit terrein 
aanbevelingen zou doen. Couwenberg greep zijn deelname aan deze commissie aan 
om de grondslag van de partij ter discussie te stellen. Hij wist een subcommissie er
van te overtuigen dat de KVP alleen toekomst had als algemene volkspartij, zonder 
exclusief-christelijke grondslag. Toen deze gedachte evenwel opgenomen werd in 
een concept-rapport, werd Couwenberg scherp aangevallen door Romme, die aan
voerde dat de christelijke grondslag sinds “Arnhem” helemaal geen punt van discus
sie meer hoorde te zijn. Couwenberg stelde hier tegenover dat de resoluties van 
Arnhem de partij juist opriepen tot bezinning en dat de christelijke grondslag dus

sidente groepering binnen de KVP. De resterende radicalen waren groter in getal - ze 
bezetten 30 procent van de bestuurszetels tegen het DCN geen enkele - maar als zelf
standige politieke kracht hadden ze, zoals de commissie van wijze mannen had ge
ëist, opgehouden te bestaan. Bovendien kwam er weinig bijzonders uit hun handen. 
Cals weigerde zich voor de partij in te zetten en schreef driemaal een - nooit ver
stuurde - brief, waarin hij zijn lidmaatschap opzegde, Lubbers trok zich terug uit 
de politiek en anderen, veelal toch al wat naamloze figuren, pasten zich aan. Op die 
manier bracht Dik Laan het tot vice-voorzitter en werd Tjerk Westerterp minister. 
Ook van het NKV had de partijleiding weinig meer te duchten. Het politieke schisma 
van maart 1968 betekende het einde van de broederbond tussen KVP en katholieke 
vakbeweging. Doordat de katholieke vakbondsleden zich verspreidden over KVP, 
PPR en PvdA, bekende het vakverbond zich definitief tot het politieke pluralisme en 
verloor daarmee een groot deel van zijn interesse in en invloed op de KVP.

Daarmee werd het DCN, na een jaar overschaduwd te zijn geweest door de radica
len, opnieuw de belangrijkste dissidente groepering in de partij. In 1967 hadden 
Couwenberg en de zijnen zich vooral op beïnvloeding van de radicalen gericht. Zij 
hadden hen gesteund voorzover ze de politieke boven de godsdienstige scheidslij
nen stelden, maar ze hadden de radicalen er tegelijk op gewezen dat ze niet radicaal 
genoeg waren, omdat ze de christelijke grondslag wilden handhaven. Couwenberg 
riep de radicalen kort voor de partijraad van Arnhem op de KVP te verlaten, als ze in 
Arnhem een nederlaag zouden leiden. Hij zou hen dan volgen in een nieuwe partij. 
Het verliep echter anders dan hij had verwacht. De concessies die het partijbestuur 
deed, waren voor het DCN reden om in de KVP te blijven. Ook na het uittreden van 
de radicalen besloot het DCN, zij het met een kleine meerderheid, zich op de KVP te 
blijven richten. Dit hing samen met het besluit van het KVP-bestuur om het DCN, in 
tegenstelling tot de radicalen, te erkennen als aparte organisatie binnen de partij. 
Achteraf gezien was dat een merkwaardige en ongelukkige beslissing. Merkwaardig, 
omdat het DCN de christelijke grondslag in tegenstelling tot de radicalen expliciet 
verwierp; ongelukkig, omdat de erkenning van het DCN het wantrouwen van de ARP 
tegen de intenties van de KVP versterkte. De aanwezigheid van het DCN was voor de 
ARP een sterke aanwijzing dat de KVP de christelijke grondslag niet serieus genoeg nam.
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wel degelijk ter discussie gesteld mocht worden. Het meningsverschil dreigde uit de 
hand te lopen, waarop Van der Stee in maart 1969 ingreep en gelastte de passages 
over de algemene volkspartij uit het rapport te schrappen. Hij gaf toe dat de christe
lijke grondslag niet voor de eeuwigheid was vastgelegd, maar volgens hem was in 
Arnhem toch wel afgesproken dat de grondslag de komende vier a vijf jaar niet ter 
discussie zou staan.

Couwenberg meende na deze interventie dat hij van Van der Stee niets meer te 
verwachten had. Van der Stee meende echter wel degelijk dat de grondslagdiscussie 
op den duur mogelijk alsnog gevoerd zou moeten worden. Deze mentale reserve 
hield verband met zijn toenemende twijfel aan de christen-democratische samen
werking. Van der Stee raakte er langzamerhand van overtuigd dat die ene christelij
ke partij er in ieder geval niet voor 1971 inzat. De ARP bleef er op hameren dat een 
fusie niet aan de orde was en rekte het overleg in de Groep van Achttien veel langer 
dan Van der Stee lief was. De Groep van Achttien bleef beleidsstukken produceren 
- het ene nog mooier en progressiever dan het andere - maar de ARP gaf geen enkele 
garantie dat de eensgezindheid die hierbij aan de dag gelegd werd, ook praktische 
consequenties zou krijgen.

Toch bleef Van der Stee, juist vanwege deze tegenslagen, heropening van de 
grondslagdiscussie inopportuun vinden. Hij bracht dit najaar 1969 op ongewoon 
felle wijze naar voren in het partijbestuur, toen ook hier, met een beroep op de on
wil van de ARP, de vorming van een algemene volkspartij bepleit werd.28 Van der 
Stee zei dat ook hem de ontwikkeling bij de protestanten niet snel genoeg ging, 
maar dat hij daar wel begrip voor had. Volgens hem mocht niet verwacht worden 
dat zij zich blindelings in een avontuur met de KVP stortten, zolang hier nog regel
matig gepleit werd voor een algemene volkspartij. Daarom moest dit maar eens af
gelopen zijn. Als het bestuur de grondslagdiscussie wilde heropenen, dan zou hij 
opstappen. Aan de andere kant vond hij het de hoogste tijd om de stagnatie in de 
christen-democratische samenwerking te doorbreken. Hij zou de protestanten dan 
ook voorstellen bij de volgende verkiezingen een gezamenlijke kandidaat-premier 
naar voren te schuiven.

Dit voorstel werd in september 1969, bij de afronding van het overleg in de 
Groep van Achttien, gepubliceerd. Van der Stee had de voorzitters van de ARP en de 
CHU hierover van tevoren niet gepolst, maar had niet de indruk dat hij zich met dit 
voorstel een buil kon vallen.29 Dat bleek een misrekening. Zoveel zorgeloosheid en 
goed vertrouwen was in de contacten met de protestantse broeders niet op zijn 
plaats. De voorzitter van de CHU liet weten door het plan te zijn “overrompeld”; 
zijn antirevolutionaire collega was “vierkant tegen”.30

De teleurstelling over het geschonden vertrouwen werd twee maanden later nog 
vergroot, toen bleek dat de ARP ook een gezamenlijk urgentieprogram nog te ver 
vond gaan. Het AR-partijbestuur had gemeend dat de resultaten van de Groep van 
Achttien onderhandelingen over zo’n program rechtvaardigden. Maar het partijcon- 
vent — de partijraad van de ARP - besliste anders. De gesprekken met de CHU en de 
KVP moesten, aldus het convent, voorlopig afgebroken worden en er moest een be- 
zinningsperiode van een half jaar komen. Pas daarna zou hervatting van het chris- 
ten-democratisch overleg mogelijk zijn.
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orde kon komen. Kort 
concept-resolutie volgens 
samenwerking met de ARP 
ting komen in een gezamenlijk progi

een gedeconfessionaliseerde volkspartij

De pers maakte uit dit alles op dat de dissidenten in de partij geen schijn van kans 
hadden. Op de partijraad van november 1969 beleefde het KVP-radicalisme echter 
een wonderbaarlijke wederopstanding. Van der Stee kreeg van tot dan toe betrekke
lijk anonieme radicalen als Paul Beugels en H.B.M. Meeuwisse, van DCN’ers, van 
jongeren en zelfs van onverdachte christen-democraten een spervuur van kritiek 
over zich heen. De critici verweten hem vooral zijn gedweeë opstelling tegenover de 
ARP. De ARP moest er maar eens op gewezen worden dat de liefde niet van één kant 
kon komen. Verscheidene sprekers betoogden dat de KVP samen met de PvdA de spil 
van een nieuwe progressieve coalitie moest worden en dat de ARP mocht meedoen, 
maar vooral niet moest denken dat zij alleen de dienst uit kon maken. Verder eisten 
de opposanten dat de kvp een eigen kernprogramma zou ontwikkelen. Het zou 
lachwekkend zijn als de partij zich bond aan een gezamenlijk program, waarvan niet 
eens zeker was of het er wel zou komen. Als de partij al niet meer geloofde in zich
zelf, hoefde dit van de kiezers al helemaal niet verwacht te worden.

Van der Stee weerde zich aanvankelijk kranig. Hij noemde een eigen kernpro
gramma overbodig en dreigde weer met aftreden, maar naarmate de uren verstreken, 
werd hij onzekerder. Tot ergernis van veel oudere partijgangers, die gewend waren 
aan korte en gezellige bijeenkomsten, werd het later en later. Er volgden schorsin
gen, er werden over en weer verwijten geuit, veel ouderen verlieten de vergadering 
en er werd nerveus overlegd in de wandelgangen en de toiletruimtes. Het bestuur 
durfde het niet op een stemming aan te laten komen en bleek ten slotte bereid tot 
een compromis. In plaats van “onomwonden” te kiezen voor “nauwe samenwer
king” met ARP en CHU, zou de kvp “het streven naar een verdere samenwerking” 
met deze partijen “doelbewust voortzetten”.34 Het bestuur liet het standpunt vallen

Dit besluit kwam Van der Stee buitengewoon slecht uit, daar drie weken later zijn 
eigen partijraad zich over de samenwerking moest uitspreken. Hij besloot, ondanks 
zijn eigen twijfel, zijn koers niet te wijzigen. In het partijbestuur hield hij vol dat 
het uitstel het eenwordingsproces niet wezenlijk beïnvloedde. Hij verzekerde dat 
ook de AR-leiding besefte dat de ingeslagen weg verder vervolgd moest worden en 
dat de achterban van de ARP zelfs niets liever wilde.31 Opnieuw hamerde hij erop 
dat het KVP-standpunt in dezen op geen enkele wijze ter discussie mocht worden 
gesteld.

Ook naar buiten toe maakte Van der Stee een doortastende indruk. Toen Cou- 
wenberg aankondigde dat hij de kwestie van de grondslag op de partijraad van no
vember 1969 opnieuw zou aankaarten, werd hem dit verboden.32 In een persbericht 
schreef het dagelijks bestuur dat de kwestie van de christelijke grondslag niet aan de 

voor de partijraad publiceerde het bestuur bovendien een 
welke de kvp zich “onomwonden” uitsprak voor nauwe 
en de CHU. Voor de verkiezingen van 1971 zou dit tot ui- 

gram op hoofdpunten. Het zou, aldus de resolu
tie, onaanvaardbaar zijn, wanneer de christelijke drie ooit nog gescheiden zouden 
optrekken.33
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Na de partijraad van november 1969 deed de KVP geen pogingen meer om voort
gang bij de christen-democratische samenwerking te boeken. De partij raakte in 
toenemende mate gefixeerd op de verkiezingen van 1971 en de daarop volgende ka
binetsformatie. Haar positie hierbij was verre van eenvoudig. Veel vooraanstaande 
leden hadden een uitgesproken voorkeur voor regeringssamenwerking met de PvdA. 
Voor hen was samenwerking met de ARP en de CHU alleen aanvaardbaar, zolang dit 
een coalitie met de PvdA niet in de weg stond. Anderen, onder wie Van der Stee, 
stelden het verbond met de protestanten voorop, maar vonden daarnaast dat een 
coalitie met de PvdA in ieder geval niet uitgesloten mocht worden. Van der Stee was 
bang dat, als nieuwe samenwerking met de PvdA te lang uitbleef, de Nederlandse 
politiek blijvend gedomineerd zou worden door twee blokken, en dat de christen
democraten dan automatisch bij het conservatieve blok gerekend zouden worden. 
Weer anderen, onder wie Schmelzer, wilden blijven regeren met de WD. Nu was 
verdeeldheid over de coalitiepolitiek altijd een wezenskenmerk geweest van de ka
tholieke politiek, maar de KVP was er nog nooit zo door verlamd geweest als dit
maal. In de jaren vijftig had het krachtige leiderschap van Romme de partij bijeen 
gehouden en in de jaren zestig had het handige leiderschap van Schmelzer de schade 
beperkt gehouden. De huidige leiding was noch krachtig, noch handig. Zij wist niet 
wat ze wilde en evenmin was duidelijk wie het nu eigenlijk voor het zeggen had. 
Met uitzondering van het intermezzo-De Kort had het leiderschap tot 1968 ondub
belzinnig berust bij de fractieleider, die zich gesteund wist door de partijvoorzitter. 
Nu was het accent verschoven naar de partijvoorzitter, die echter nauwelijks voor 
de hem toegevallen taak was toegerust.

Bij al deze interne misère kwam nog eens het naar arrogantie neigende zelftrou- 
wen van de PvdA. De PvdA rook de angst van haar prooi en kende geen genade. De 
KVP diende, zo vond de PvdA, als zelfstandige macht in het politieke centrum te ver
dwijnen. De katholieken moesten bij zichzelf een scheiding der geesten voltrekken, 
waarbij de progressieven zich onvoorwaardelijk zouden overgeven aan de PvdA en 
de conservatieven zich blijvend zouden binden aan de wd. De KVP-leiding probeer-

dat het onaanvaardbaar was als de christelijke drie niet gezamenlijk zouden optrek
ken en aanvaardde de verplichting voor 1 maart 1970 een concept voor een eigen 
KVP-urgentieprogram gereed te hebben.

Dit resultaat ging veel dissidenten lang niet ver genoeg. Couwenberg meende 
zelfs een definitieve nederlaag geleden te hebben. Hij beschouwde de concessies van 
het partijbestuur als een tot niets verplichtende tactische zet, waarmee het bestuur 
de deur naar de christen-democratische eenwording alleen maar verder openzette. 
Dat bleek een misvatting. In een gesprek waartoe Van der Stee het DCN kort na de 
partijraad uitnodigde, gaf het dagelijks bestuur tot verrassing van de DCN’ers te ken
nen dat het de christen-democratische samenwerking zag als overgangsfase naar een 
volledig gedeconfessionaliseerde volkspartij. Van der Stee gaf Couwenberg zelfs ge
lijk toen deze zei dat het DCN de toekomst had.35 Voortaan, zo beloofde hij, zou hij 
permanent overleg voeren met Couwenberg en de zijnen.
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het eerst sinds 1937 winst. De an- 
de stemmen 15 zetels in de Tweede 

van de stemmen veroverd

§ 3 op de rem

De ARP boekte bij de verkiezingen van 1967 voor 
tirevolutionairen kregen met 9,9 procent van 
Kamer, 2 zetels meer dan in 1963, toen de ARP 8,6 procent

de het uiteenvallen van de partij en van het katholieke volksdeel te voorkomen, 
door zoveel mogelijk afstand te nemen van de VVD, zonder te voldoen aan de eisen 
van PvdA. Ook al zou de kvp misschien niet ontkomen aan een nieuw kabinet met 
de vvd, niemand zou mogen denken dat zij niet anders gewild had. En ook al was 
de partij dan progressief, niemand mocht de indruk krijgen dat zij zich liet chante
ren door de PvdA. Het uitgangspunt voor dit defensieve beleid was de compromis
resolutie die de partijraad eind 1969 had goedgekeurd. Hierin stond dat de christe
lijke drie gezamenlijk zouden onderzoeken of zij voor de verkiezingen op grond 
van programvergelijking een uitspraak over regeringssamenwerking met andere par
tijen konden doen.

De basis voor de programvergelijking werd gevormd door twee ongelijksoortige 
stukken. In de eerste plaats was er het gezamenlijk urgentieprogram van de drie 
christelijke partijen, dat, zonder dat de KVP zich daarvoor had ingespannen, eind 
1970 toch nog gereed kwam. Het was een weinigzeggend stuk. Van der Stee bestem
pelde het in het partijbestuur als “vaag geklets”, waaraan de KVP-Kamerkandidaten 
zich niet hoefden te binden. Daarnaast had de KVP, kort na de partijraad van novem
ber 1969, een eigen program gekregen, dat zij veel hoger waardeerde. Dit program 
was in razende vaart geschreven door Steenkamp. Het was een en al progressiviteit 
en bezorgde zijn auteur de bijnaam “Rode Piet”. Als het integraal uitgevoerd zou 
worden, zouden de rijksuitgaven - waarvan de hoogte dezer jaren gold als de be
langrijkste maatstaf voor vooruitstrevendheid - bijna net zo hard stijgen als bij de 
uitvoering van het gezamenlijk program van de PvdA, D’66 en de PPR. Het was dan 
ook volstrekt uitgesloten dat een programvergelijking in het voordeel van de WD 
zou uitvallen.

De partij deed ook in andere opzichten haar best de afstand tot de WD zo groot 
mogelijk te maken. Van der Stee zei meermalen een stembusakkoord met de WD 
“niet erg best te zien zitten”. Premier De Jong mocht van het partijbestuur geen 
lijsttrekker worden omdat hij te veel geassocieerd werd met zijn centrum-rechtse 
kabinet. De Jong was, dankzij zijn gevoel voor humor, zijn zelfrelativering en zijn 
ontspannen, a-politieke aanpak, bijzonder populair, maar hij stond een coalitie met 
de PvdA in de weg. De man zelf had geen onoverkomelijke bezwaren tegen de PvdA, 
maar de socialisten zagen hem als een symbool van alles wat conservatief, incapabel, 
voos, abject en autoritair - hij was beroepsmilitair geweest - was. In zijn plaats 
werd Gerard Veringa, de minister van onderwijs, lijsttrekker. Deze was een politie
ke lichtgewicht, maar zag er jong en aantrekkelijk uit en had een progressief imago. 
Zelfs de fractie onder leiding van Schmelzer leverde haar bijdrage aan de progressie
ve beeldvorming. Mede door haar aansporingen stegen de overheidsuitgaven onder 
het kabinet-De Jong met een snelheid, die die van het kabinet-Cals nog verre over
trof.
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Voor ARP-voorzitter Berghuis brak na de verkiezingen van 1967 een moeilijke pe
riode aan. Hij had bedenkingen tegen zowel het kabinet met de VVD als tegen het 
christen-democratisch overleg met de KVP, maar moest het eerste tolereren en aan 
het tweede actief meewerken.

Met het kabinet-De Jong had hij nog de minste problemen, hoewel hij zich in de 
eerste fasen van de formatie grote zorgen maakte. Hij was het met de radicalen eens 
dat de samenwerking met de vvd op gespannen voet stond met het evangelisch-ra- 
dicalisme. De ARP diende naar zijn mening alleen met de liberalen te regeren als het 
niet anders kon. Het deed hem daarom pijn dat juist Zijlstra de PvdA welbewust 
buitenspel zette en dat juist Biesheuvel vervolgens premier wilde worden. Vooral 
dat laatste zinde hem niet. Op de avond dat de christen-radicalen voor het eerst bij
eenkwamen, zei hij voor de televisie dat hij het met de strekking van hun optreden 
eens was. Volgens hem lag het niet voor de hand dat de ARP de leiding nam in het 
nieuwe kabinet. De val van het kabinet-Cals was immers niet haar schuld. Voor de 
houding van de PvdA toonde hij begrip. Hij vond het begrijpelijk dat deze partij na 
de Nacht van Schmelzer de KVP niet vertrouwde.38

Biesheuvel reageerde woedend op dit tv-optreden. Hij verklaarde dat niet Berg-

had. De winst was te danken aan de ongeëvenaarde populariteit van Jelle Zijlstra. 
De premier werd door veel kiezers gezien als de redder des vaderlands, als de enige 
politicus die in het woelige jaar 1966 het hoofd koel gehouden had - een indruk die 
Wim Kan in zijn oudejaarsconference vorm gegeven had met het lied “Jelle zal wel 
zien”. Het Jelle-effect strekte zich uit tot ver buiten de traditionele aanhang van de 
ARP. Van de winst die de ARP had geboekt was het merendeel afkomstig van buiten 
de orthodox-protestantse hoek. De partij had stemmen gekregen uit alle lagen en 
gezindten. Voor het eerst had de ARP ook aanzienlijke winst geboekt ten koste van 
de KVP.

De zege kan moeilijk geïnterpreteerd worden als een succes van het evangelisch- 
radicalisme. Bij de Statenverkiezingen van 1966, toen Zijlstra zijn glorieuze rentree 
in de politiek nog niet gemaakt had, maar de partij het evangelisch-radicalisme al 
lang en breed aan het eigen maken was, had de ARP nog een nederlaag geleden. Mis
schien dat de ARP zonder radicalisme toen nog meer had verloren, maar aanwijzin
gen hiervoor zijn er niet. De AR-kiezers waren in meerderheid nogal conservatief. 
Van degenen die in 1967 ARP stemden, had 45 procent een voorkeur voor een coali
tie met de WD, terwijl 30 procent liever een regering met de PvdA zag. Degenen die 
op de KVP hadden gestemd, waren in meerderheid vooruitstrevender. Van hen wilde 
40 procent het liefst een centrum-links kabinet en prefereerde 30 procent een cen- 
trum-rechts kabinet.37

De betekenis die de ARP aan de verkiezingswinst gaf, werd echter niet bepaald 
door de herkomst van de stemmen. De winst bevestigde voor de partijleiding de 
juistheid van de radicale koers en droeg eraan bij dat zij de christen-democratische 
samenwerking op zijn zachtst gezegd als minder urgent beschouwde dan de leiding 
van de kvp dat deed.
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Volgens hem had Berg- 
zijn fractieleider ernstig 

meningsverschil zou verder geen ge- 
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huis, maar hijzelf voor de formatie verantwoordelijk was. 
huis onvoldoende beseft dat hij op deze wijze het werk van 
kon belemmeren. Dat klonk serieus, maar het meningsverschil 
volgen hebben. Biesheuvels formatiepoging was 
gestrand, zodat Berghuis noch Biesheuvel er 
drijven. Binnen een week gaf het moderamen (het dagelijks bestuur) 
communiqué uit dat de discussie pijnloos
in beide heren en stelde dat ze elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gehandeld 
hadden. Met het kabinet dat vervolgens tot stand kwam was Berghuis niet gelukkig, 
maar hij kon ermee leven. De ARP speelde er een bescheiden rol in en het stelde hem 
bovendien gerust dat Biesheuvel als fractieleider regelmatig de zijde van de linkse 
oppositie koos.

Moeilijker dan met de wd had Berghuis het met de KVP. Hoewel hij de kvp in 1966 
zelf uitgenodigd had voor het christen-democratische overleg, vertrouwde hij die 
roomsen voor geen cent. Hij begroette de ontwikkelingen in de KVP en de katholie
ke kerk in de eerste helft van de jaren zestig met een mengeling van hoop en vrees. 
Het zag met instemming dat de katholieke kerk de eigen verantwoordelijkheid van 
de gelovigen meer ging erkennen en aldus meer op de protestantse kerken ging lij
ken. Ook waardeerde hij dat de kvp voor een christelijke grondslag koos en op basis 
daarvan de verbondenheid met de ARP benadrukte. Berghuis vond dat de ARP door 
de christelijke grondslag meer verbonden was met de KVP en de CHU dan met enige 
andere partij. Bovendien meende hij dat de drie christelijke partijen moesten samen
werken om hun machtsverlies tegen te gaan.

Maar tegenover zijn principiële en rationele overwegingen stonden praktische en 
emotionele bezwaren. In de praktische politiek en in de politieke cultuur voelde 
Berghuis zich meer verwant aan de PvdA. Daarnaast had hij grote zorgen over de 
ontwikkeling van de kvp. Hij vreesde dat de partij zou kiezen voor een behoudende 
koers en dat zij de christelijke grondslag zou 
nemen. Deze vrees was voor Berghuis óók een 
met haar te praten zou hij haar kunnen behoeden 
richting en haar mogelijk zelfs op de weg van 
brengen.

De bezorgdheid van Berghuis werd zeker niet minder toen de KVP brak met het 
kabinet-Cals en Aalberse hem na de schokkende verkiezingsnederlaag van de KVP 
herinnerde aan zijn uitnodiging eens nader met elkaar te praten. Berghuis had het 
gevoel dat het Aalberse alleen maar te doen was om zelfbehoud en dat hij niet wer
kelijk geïnteresseerd was in christelijke politiek.39 Als zijn gevoel hem niet bedroog, 
dan dreigde het christen-democratisch overleg uit te lopen op de ondergang van het 
reformatorische en het evangelisch-radicale element in de Nederlandse politiek.

Om dit te voorkomen stelde Berghuis zich in de Groep van Achttien hard op. Hij 
weigerde vanaf de eerste vergadering met Aalberse te praten over de mogelijke orga
nisatorische consequenties van de gesprekken. Voordat hij hierover wilde naden-
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ken, moesten de partijen het eerst inhoudelijk eens worden. Er moest, zo hield hij 
Aalberse in de vergadering van 24 april 1967 voor, “klaarheid” komen over het uit
gangspunt en de doorwerking daarvan in de praktijk.40 Het overleg mocht niet lei
den tot een middenpartij, “een soort CDU”. De ARP wilde blijven werken vanuit het 
evangelie en vond dat dit moest leiden tot een “politiek met een eigen evangelische 
radicaliteit”, die in program en gezindheid tot uiting diende te komen. In dit ver
band, aldus Berghuis, was het streven naar deconfessionalisering in katholieke kring 
zeer verontrustend. Er moest daarom niets overhaast gebeuren. Berghuis vroeg zich 
zelfs af of het wel goed was nu al een werkgroep in te stellen. Misschien zou men 
over de genoemde thema’s beter eerst eens een aantal gespreksnota’s op kunnen 
stellen.

Voor dit laatste voelde Aalberse niets. Hij was bang dat alles dan veel te lang zou 
gaan duren. Voor het overige deed hij echter zijn uiterste best Berghuis gerust te 
stellen. Hij garandeerde hem dat hij zich geen zorgen over de deconfessionalisering 
hoefde te maken. Berghuis moest begrijpen dat dit voor katholieken een heel andere 
betekenis had dan voor protestanten. Voor katholieken betekende het niet meer 
het loslaten van elke overdreven kerkgebondenheid, geenszins het afzweren 
christelijke inspiratie. Het sprak vanzelf dat die inspiratie ook zichtbaar 
den in de politieke praktijk en dat men het eens moest zien te worden over 
waarop dat zou gebeuren.

Ook tijdens latere vergaderingen waren Aalberse en de andere katholieke leden 
van de Groep van Achttien uiterst meegaand. Zij gingen zonder moeite akkoord 
met het zwaar calvinistische stuk van Prins en werkten bereidwillig mee aan de pro- 
duktie van hoogdravende en vooruitstrevende stukken over de praktische politiek. 
Dit gebrek aan weerstand had echter maar ten dele het gewenste effect. Het voor
kwam dat de ARP aanleiding kreeg om het overleg af te breken, maar droeg tevens 
bij aan haar wantrouwen. Als de KVP het evangelisch-radicalisme, waar zijzelf jaren 
mee geworsteld had, zo achteloos aanvaardde, dan kon het nauwelijks gemeend zijn 
en zou het in ieder geval niet diep gaan.

Voor Berghuis zou de welwillendheid van de KVP uiteindelijk niet toereikend 
zijn. Zijn hoop ten aanzien van deze partij had hij vooral gesteld op de radicalen.41 
Die waren dan wel minder geneigd het evangelie voorop te stellen, maar met hen 
kon hij tenminste een zinnig gesprek voeren en aan hun goede bedoelingen hoefde 
hij niet te twijfelen. Zijn grootste bezwaar tegen hen was dat zij uit waren op een 
scheiding der geesten binnen het christelijke kamp. Zo’n splitsing in een progressie
ve en een conservatieve groepering zou de christelijke politiek in zijn ogen onge
loofwaardig maken. Als het goed was, was iedere christen, progressief of niet, op 
het evangelie aanspreekbaar. Toen de KVP-radicalen afhaakten was voor Berghuis de 
lol er dan ook af. Hij liet hiervan naar buiten toe niets merken, maar trad wel af als 
voorzitter. Anton Veerman, oud-parlementair redacteur van Trouw, voormalig lid 
van de Tweede Kamer en rector van het christelijk Lyceum in Rijswijk, volgde hem 
op.
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Die kudde bestond uit een grote, veelal zwijgende meerderheid van gematigde of 
traditioneel rechtse leden en een kleine, maar luidruchtige minderheid van radicalen. 
De laatsten baarden Veerman aanvankelijk de meeste zorgen. Zij waren bij zijn 
komst als gevolg van de oprichting van de PPR juist extra lastig, al overwogen ze 
geen moment serieus hun katholieke vrienden te volgen. De toestand van de ARP gaf 
te weinig aanleiding om met de partij te breken. Hun relatie met de top van hun ei
gen partij was veel beter dan die van de katholieke radicalen ooit geweest was. Ston
den in de kvp radicalen en leiding wantrouwend en vijandig tegenover elkaar, in de 
arp werden de verhoudingen gekenmerkt door wederzijds begrip. De Nacht van 
Schmelzer, die bij de katholieken een vertrouwensbreuk veroorzaakt had, had de 
radicale jongeren in de ARP juist aan hun partij gebonden. Zij onderhielden goede 
contacten met Berghuis, Veerman en Biesheuvel en konden rekenen op invloedrijke 
sympathisanten zoals W.F. de Gaay Fortman, de jonge maar reeds gezaghebbende 
econoom Wil Albeda, de theoloog J. Verkuyl en de partij-ideoloog Goudzwaard. 
De radicalen wisten bovendien dat hen, als hecht verbonden groep oud-studenten 
aan de vu, te zijner tijd de leiding over de ARP als vanzelf in handen zou vallen. Ve
len van hen waren al opgeklommen tot verantwoordelijke functies in de partij en zij 
hadden het monopolie op het politieke denken en handelen van hun generatie. Ver-

Veerman zei bij zijn eerste optreden als voorzitter dat hij de lijn van Berghuis wilde 
voortzetten. “Vandaag stap ik in de schoenen van dr. Berghuis. Ik moet zeggen: ze 
passen me wel”, zo verklaarde hij plechtig.42 Hij vond net als Berghuis dat het evan
gelie normatief diende te zijn, moest net als deze niets hebben van een Nederlandse 
CDU en stelde zich net als zijn voorganger terughoudend op in het gesprek met de 
KVP. Gezien de gunstige verkiezingsuitslag en de zojuist doorgemaakte modernise- 
ring, zo schreef hij tien jaar later, was “onze behoefte aan iets nieuws, iets anders, 
niet zo groot”. Hij realiseerde zich bovendien “terdege dat we spoedig het punt 
konden passeren, vanwaar een terugkeer niet of niet dan met grote schade mogelijk 
zou zijn”.43 Toch zou zijn begrip voor de KVP langzaam groeien. In toenemende 
mate zou hij beseffen dat de ARP net als de kvp op den duur ten onder moest gaan 
aan de deconfessionalisering. In die zin waren de twee partijen lotsverbonden en 
moesten ze samen op zoek naar iets nieuws, wilde de christelijke politiek nog toe
komst hebben.

Er was nog iets wat Veerman van Berghuis onderscheidde: zijn stijl van leiding 
geven. Berghuis was behalve een tactvol voorzitter ook een aansprekend visionair. 
Hij had het vermogen iets nieuws te scheppen en daarvoor enthousiasme wekken. 
Over dat vermogen beschikte Veerman niet. Hij was voor alles een kundig en realis
tisch bestuurder, die uitging van de mogelijkheden en probeerde er in de gegeven 
omstandigheden het beste van te maken. Hij zag zijn taak veel meer in het behou
den dan in het scheppen. Ten aanzien van zijn eigen partij was zijn eerste doel dan 
ook het bijeenhouden van de kudde.
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Toch creëerde de oprichting van de PPR voor de AR-radicalen een levensgroot pro
bleem, want ze voelden zich solidair met de PPR en hadden weinig of geen sympa
thie voor de KVP, waarmee hun partij nu juist het gesprek voortzette. Het vertrek 
van de KVP-radicalen vergrootte het gevaar dat de ARP meegetrokken zou worden in 
een vaag christelijk machtsblok, dat tegenover het progressieve blok aan de verkeer
de kant zou staan. Bovendien voelden de AR-radicalen zich enigszins schuldig te
genover hun katholieke broeders, die in tegenstelling tot zijzelf hun carrières voor 
hun idealen hadden opgeofferd.

Om te voorkomen dat het nachtmerrie-scenario zich verder zou ontrollen, werk
ten de AR-radicalen ten tijde van de oprichting van de PPR het gesprek in de Groep 
van Achttien tegen, legden zij de nadruk op de eigen identiteit van de ARP ten op
zichte van de KVP en de CHU en drongen zij aan op een dialoog met de PPR.

Partijvoorzitter Veerman vond zo’n dialoog wel aanvaardbaar, op voorwaarde 
dat tegelijk het gesprek met KVP en CHU zou doorgaan. In ruil voor Veermans wel
willendheid stemden de radicalen op het AR-partijconvent van 25 mei 1968 voor een 
resolutie volgens welke de besprekingen in de Groep van Achttien “voorbands po
sitief” werden gewaardeerd en verdere oriënterende besprekingen met de CHU en de 
KVP gerechtvaardigd waren. In de resolutie werd zelfs uitgesproken dat de geschei
denheid der christelijke partijen niet meer verantwoord was, al werd daar wel aan 
toegevoegd dat elke toenadering aan strenge voorwaarden gebonden moest zijn. Er 
moest overeenstemming zijn over uitgangspunt, program en uitvoering. Bovendien 
moest de openheid naar andere partijen bewaard blijven, met name naar de PPR, 
waarmee “verbindingslijnen” bestonden, die “onzerzijds contacten zeker mogelijk” 
maakten.44

Aan het eind van het jaar kwam het inderdaad tot enkele gesprekken met de PPR. 
De partijen werden het echter niet eens over het onderwerp van gesprek. De ARP 
wilde, net als in de Groep van Achttien, praten over de grondslag en het daarmee 
verbonden politieke program; de PPR eiste dat de ARP eerst liet weten met welke

scheidene vooraanstaande radicalen waren zelfs door familiale banden met het par- 
tij-establishment verbonden. Onder hen waren A.G. Smallenbroek, wiens vader Jan 
Smallenbroek minister was geweest, PJ.A. Idenburg, wiens grootvader P.J. Iden- 
burg tweede man achter Kuyper was geweest, Jan Nico Scholten, de schoonzoon 
van Bruins Slot en Bas de Gaay Fortman, de zoon van de gezaghebbende W.F. de 
Gaay Fortman.

De hartelijke relaties die de AR-radicalen met de partijtop onderhielden, hingen 
ook samen met twee inhoudelijke nuance-verschillen ten opzichte van hun katho
lieke vrienden. De AR-radicalen waren over het algemeen sterker gemotiveerd om 
vast te houden aan de exclusief christelijke grondslag en minder geneigd om een 
stembusakkoord met de PvdA als absolute eis te stellen. Zij hadden van jongs af aan 
geleerd te denken vanuit het evangelie en te vertrouwen op eigen kracht en gelijk; de 
katholieken waren opgegroeid in een sfeer waarin zelfstandige intellectuele vorming 
in het algemeen en bijbelstudie in het bijzonder uitzonderlijk waren.
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tussen betrokkenheid en

De voor de AR-radicalen pijnlijke effecten van dit besluit werden nog dezelfde week 
versterkt door een brief waarin de drie christelijke partijen hun lagere organen 
richtlijnen gaven voor samenwerking bij de komende Staten- en gemeenteraadsver
kiezingen. De voorzitters hadden hierbij grote terughoudendheid betracht. Zij 
noemden het weliswaar een goede zaak dat ook op de lagere niveaus de mogelijk
heid tot christen-democratische samenwerking werd onderzocht, maar waarschuw
den dat de lagere organen niet op de samenwerking op landelijk niveau vooruit 
moesten lopen. De fracties moesten zelfstandig blijven en hoefden andere samen
werkingsverbanden niet zonder meer te beëindigen. Toch versterkten deze richt
lijnen bij de radicalen het gevoel dat ze de fuik ingedreven werden. Als de samen
werking bij het lagere kader gestalte kreeg, kon dat wel eens onherstelbare schade 
aanrichten. Op landelijk niveau konden ze er tot op zekere hoogte controle op uit
oefenen; op het lagere kader, dat ze diep wantrouwden, hadden ze geen enkele 
greep.

Jan Nico Scholten sprak onmiddellijk van “een onvoorstelbare blunder”.46 Vol
gens hem was de brief ontoelaatbaar omdat niet was voldaan aan de voorwaarden 
die het partijconvent van mei 1968 aan nauwere samenwerking had gesteld. Ook tij
dens een zeven uur durende vergadering van het Centraal Comité (het partijbe
stuur) liet hij zich niet overtuigen. In een communiqué liet het Centraal Comité we
ten dat de ARP ook bij nauwe samenwerking haar eigen identiteit wilde handhaven, 
maar voor de radicalen was dit niet genoeg. In een eigen verklaring vroegen ze het 
Centraal Comité uit te spreken dat de eigen identiteit de ARP de vrijheid gaf deel te 
nemen aan een kabinet zonder CHU en KVP en dat een gemeenschappelijk optreden 
van de christelijke drie bij de landelijke verkiezingen niet aan de orde was.

Veerman wilde zo ver niet gaan, maar ook hij wilde de KVP en de CHU op afstand 
houden. Hij vond dat het beraad van de Achttien in geen geval tot de vorming van 
een nieuwe partij mocht leiden. Toen Van der Stee in september 1969 voorstelde een 
gemeenschappelijke lijsttrekker te kiezen, liet Veerman weten dat ook dat onbe-

niet-christelijke partijen zij haar program bij voorkeur dacht te verwezenlijken. De 
PPR was minder meegaand dan de KVP, omdat de jonge partij wel enige hoop op een 
positief resultaat had, maar het overheersende gevoel toch was dat de ARP alleen wil
de praten om haar eigen radicalen rustig te houden. Bovendien had de PPR in tegen
stelling tot de kvp een alternatief in de vorm van samenwerking met de PvdA en 
D 66. Toen de AR-delegatie haar eis bleef afwijzen, besloot de PPR dan ook met het 
overleg te stoppen. De PPR liet de ARP op 18 december 1968 weten dat inhoudelijke 
besprekingen weinig zin hadden, zolang de ARP samenwerking met de kvp en de 
CHU stelde boven samenwerking met de progressieve drie. Het was “een illusie te 
menen dat vooruitstrevende krachten in de ARP erin zullen slagen de KVP, de CHU 
plus de behoudende stroming in de ARP zelf mee te krijgen naar een vooruitstreven
de politiek”.45 De PPR had gekozen voor een progressieve concentratie en kon zich 
dus niet binden aan een partij die steeds meer vast kwam te zitten in een christelijk 
blok.
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spreekbaar was. Hij besefte echter dat hij de kvp niet geheel met lege handen kon la
ten staan. Reeds in het voorjaar van 1969 besloot Veerman dat een gezamenlijk ur- 
gentieprogram voor de verkiezingen van 1971 het juiste midden zou zijn tussen be
trokkenheid en distantie. Als het partijconvent zich op 8 november 1969 over de 
rapporten van de Groep van Achttien uit zou spreken, moest dat de uitkomst zijn. 
Nadat hij dit idee her en der had laten vallen, liet hij het in het najaar vastleggcn in 
een ontwerp-resolutie.47

Ook bij de radicalen groeide in de lente van 1969 het besef dat samenwerking met 
de kvp niet geheel te vermijden was. De opstelling van Veerman, het mislukte ge
sprek met de PPR, de anti-KVP-resolutie van de PvdA, de overeenstemming in de 
Groep van Achttien: dat alles wees in de verkeerde richting. De meeste radicalen 
leidden hieruit af dat het er nu om ging de voorwaarden voor samenwerking met de 
KVP zo gunstig mogelijk te maken. In gesprekken met de partijleiding beloofden zij 
de samenwerking voor lief te zullen nemen als de ARP de eigen identiteit zoveel mo
gelijk accentueerde, als de relatie met de PvdA hersteld werd en als de kvp zich voor
uitstrevender toonde. Bij dit laatste dachten de radicalen vooral aan veranderingen 
in de personele sfeer, want programmatisch achtten zij de roomsen tot alles bereid. 
De geloofwaardigheid van de progressieve partijprogramma’s hing af van de uitvoe
ring. De KVP kon niet progressief zijn als lieden als Schmelzer, De Jong en Joseph 
Luns, de katholieke minister van Buitenlandse Zaken, zich konden handhaven. De 
samenwerking zou veel minder bezwaarlijk zijn, als de KVP mensen als Steenkamp 
en Veringa naar voren schoof.

De KVP gaf de radicalen weldra ook op dit punt hun zin. Daardoor bleef alleen de 
slechte relatie tussen de kvp en de PvdA als blokkade over. In reactie op Veermans 
ontwerp-resolutie over het gezamenlijke urgentieprogram, kwamen 69 AR-leden 
oktober 1969 met een open brief, waarin zij er bij het partijconvent op aandrongen 
nog geen beslissing te nemen over een verbintenis met de CHU en de kvp. De ARP 
zou zich eerst intern over haar toekomst moeten beraden. Zolang het conflict tussen 
de KVP en de PvdA regeringssamenwerking tussen deze twee uitsloot, mocht de ARP 
zich niet aan de kvp binden. Daarmee zou zij immers partij kiezen in het conflict, 
terwijl “elke publieke demonstratie die (...) in de richting wijst van een polarisatie 
tussen enerzijds christelijk en anderzijds progressief moet worden vermeden”.48

Zoals later in de maand ook het geval zou zijn op de KVP-partijraad, overstemden 
de radicalen en hun helpers op het AR-Convent de overige deelnemers. Spreker na 
spreker maakte bezwaar tegen het voorgestelde urgentieprogram. De radicalen kre
gen steun van onder anderen CNV-voorzitter Jan Lanser, die zijn parijgenoten wees 
op het akelige perspectief van een CDU die onmachtig zou zijn met de PvdA te rege
ren. Veerman bleek evenals Van der Stee gevoelig voor de oppositie. Door een idee 
van één van de meer gematigde radicalen over te nemen, kwam hij aan de bezwaren 
tegemoet. Besloten werd dat de ARP pas na een half jaar met de CHU en de KVP over 
een gezamenlijk urgentieprogram zou praten. In de tussenliggende periode zou de 
partij zich op haar toekomst bezinnen en een eigen politiek programma voor de pe-
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riode 1971-1975 opstellen. Op verzoek van Lanser beloofde Veerman bovendien 
dat de ARP zich zou aanbieden als bemiddelaar tussen de KVP en de PvdA.

De radicalen bereikten met dit resultaat de grenzen van hun macht. Stonden in de 
KVP de concessies van de voorzitter aan het begin van een links offensief, in de ARP 
waren ze er het eindpunt van. Gedurende de bezinningsperiode zouden de tegen
standers van de radicalen in de aanval zijn.

De radicalen en Veerman wekten op het convent gramschap bij fractieleider Bies
heuvel. Deze was in het begin van de jaren zestig als één van de weinige antirevolu
tionairen voor nauwe christen-democratische samenwerking geweest, maar was 
daar na de verkiezingen van 1967 aanzienlijk genuanceerder over gaan denken. In 
1980 zei hij dat hij bij zijn streven naar christen-democratische samenwerking was 
gesteund door de basis en tegengewerkt door Berghuis, Veerman en “een aantal in
tellectuele AR-radicalen”, zodat hij op beslissende momenten in had moeten grij
pen.49 In feite echter gaf de achterban aan het eind van de jaren zestig nog geen blijk 
van reikhalzend verlangen naar verbroedering met de katholieken en hield ook 
Biesheuvel zelf de samenwerking lange tijd af. Zijn enthousiasme voor de christen
democratische samenwerking was bekoeld door zijn leidende functie in de partij, 
waardoor hij sterk rekening moest houden met de achterban, door de opstelling van 
de intellectuelen, bij wie hij in het gevlei wilde komen, en door zijn moeizame rela 
tie met Schmelzer, die hij er de schuld van gaf dat hij in 1967 geen premier was ge 
worden. Om deze redenen ook zette hij zich met een beroep op het evangelisch-ra 
dicalisme bij voortduring af tegen het kabinet-De Jong, tot hij najaar 1969 diep 
moest buigen toen de minister van Financiën, de liberaal H.J. Witteveen, de ver
trouwenskwestie stelde. Na deze aanvaring in het parlement klaarde de lucht tussen 
Biesheuvel en Schmelzer op en beloofde Biesheuvel Schmelzer dat hij zou proberen 
het partijconvent op het juiste spoor te zetten. De uitkomst van het convent kwam 
hem daarom slecht uit. In een boze brief aan het moderamen noemde hij Veermans 
optreden slap en eiste hij dat de concessies aan de radicalen ongedaan gemaakt zou
den worden. Veerman schreef daarop een extra vergadering van het moderamen uit, 
dat in een verklaring liet weten dat het convent de oorspronkelijke resolutie niet 
wezenlijk had gewijzigd, maar slechts “een volgorde van handelen” had vastgelegd.

Biesheuvel nam met deze verklaring geen genoegen. Hij liep met slaande deuren 
weg uit de vergadering en haalde een dag later op een spreekbeurt in Winterswijk 
zijn gram. Hij zei dat de partijleiding een duidelijke en vaste koers aan moest geven, 
ook al stemde dat dan misschien niet iedereen tevreden. Het overleg over het geza
menlijke urgentieprogram mocht niet bevroren worden. Als het niet onmiddellijk 
mocht beginnen, dan zou hij “ernstig” bij zichzelf “te rade gaan”. Dit dreigement 
hielp. Veerman herstelde de vrede door te beloven dat het overleg over het gemeen
schappelijk program mocht beginnen, op voorwaarde dat het vrijblijvend bleef tot 
het interne AR-beraad was afgesloten.



86

Veerman werd behalve door Biesheuvel ook onder druk gezet door de KVP. Op haar 
partijraad van eind november maakte de kvp voor het eerst duidelijk dat aan haar 
geduld een eind kon komen en dat de ARP ook zelf eens wat goede wil moest tonen. 
De waarschuwing werd begrepen. De top van de ARP, hoe zuur hij ook telkens op 
de initiatieven van de KVP gereageerd had, begreep dat hij het zich niet kon permit
teren de samenwerking geheel te beëindigen. Men verwachtte weinig goeds van de 
katholieken, maar besefte dat een breuk met hen voor de christelijke politiek rond
uit rampzalig zou zijn. De KVP zou zich dan zeker los maken van haar christelijke 
grondslag. De ARP was bovendien te klein om zonder de steun van de roomse broe
ders haar rol in de Nederlandse politiek te kunnen voortzetten en moest vrezen dat 
de deconfessionalisering op den duur ook aan haar niet voorbij zou gaan.

In de bezinningsperiode stelde de partijtop dan ook orde op zaken en scheidde 
zij, net als Schmelzer begin 1968 in de KVP gedaan had, de radicale bokken van de 
radicale schapen. Een door het bestuur benoemde commissie onder leiding van de 
oude Smallenbroek noemde de houding van de onbuigzamen onder de radicalen 
“kortzichtig en hoogmoedig”.50 Natuurlijk, de risico’s die zij zagen, waren reëel. 
Gevaren als “de verdunning van ons beginsel”, “het verlies van de christelijke iden
titeit” en de verwording van de politieke overtuiging tot fraseologie waren altijd 
aanwezig. De ARP moest ervoor waken dat zij niet oploste in een vage centrumfor- 
matie. Maar zij moest ook niet verworden tot een getuigenispartijtje. Als men een 
christelijke partij werkelijk van belang achtte dan moest men “erkennen, dat het rei
len en zeilen van de KVP daarvoor van minstens even groot belang is als dat van de 
ARP”. Als men van de KVP interne vernieuwing eiste, wat verwachtte men dan eigen
lijk? De KVP had zich vaak heel wat vernieuwingsgezinder getoond dan de ARP, die 
pas sinds een jaar of tien bezig was zichzelf om te vormen. Het zou oneerlijk zijn de 
KVP te meten aan het ideaalbeeld dat men zich van de ARP gevormd had. De veran
deringen die zich in katholieke kring voltrokken zouden misschien in betekenis ver 
uitgaan boven de vernieuwingen die zich in de ARP doorgezet hadden. Ook moest 
men, aldus de auteurs, de PvdA niet overschatten. Een hervormingsgezind beleid 
was ook zonder deze partij nog heel wel mogelijk.

De radicalen zelf waren inmiddels intern verdeeld geraakt. De eerste scheurtjes 
waren reeds zichtbaar geworden in het voorjaar van 1969, toen de meeste vooraan
staande radicalen zich bereid toonden de christen-democratische samenwerking on
der voorwaarden te aanvaarden. Een minderheid onder leiding van Hans Feddema 
had de voorwaardelijke samenwerking met de KVP afgewezen. Feddema zag de kvp 
als een onverbeterlijk bolwerk van conservatisme, waarmee onder geen beding ge
heuld mocht worden. Het bevriezen van de samenwerking kon Feddema volstrekt 
niet bevredigen, en na het partijconvent van oktober 1969 kondigde hij aan dat hij 
zich zou gaan beraden over zijn partijlidmaatschap. Vooralsnog gaf hij de strijd ech
ter niet op. Hij was de initiatiefnemer van een open brief, waarin 110 AR-radicalen 
in februari 1970 hun “groeiende bezorgdheid” uitspraken over de toekomst van de 
partij als zelfstandige organisatie. Zij eisten dat de partij voor de verkiezingen dui
delijk zou uitspreken dat ze alleen zou deelnemen aan een kabinet waarin de PvdA

kortzichtig en hoogmoedig
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I

§ 4 op de drempel van

Bij de CHU kwam de verkiezingsuitslag van 1967 net zo hard aan als in de KVP. De 
CHU had weliswaar maar één zetel en 0,5 procent van de stemmen verloren en nog 
exact hetzelfde percentage (8,1) gehaald als in 1959, maar de kleine teruggang was 
voldoende om tot het einde van het tijdperk-Beernink te leiden. De vinger die Beer- 
nink in het gat van de dijk gestoken had hielp niet meer, want ineens stroomde het 
wassende water over de dijk heen. Velen hadden, zo bleek nu, al langer het gevoel 
gehad dat de CHU niet tot in lengte van dagen langs de vertrouwde paden kon blij
ven voorthobbelen. Drie dagen na de verkiezingen gaf de Unieraad blijk van een 
vrijwel algemeen besef dat de CHU de aansluiting met de moderne tijd gemist had en 
snel en grondig haar koers moest verleggen. Beernink bromde nog wat over gebrek 
aan enthousiasme bij sommige campagnemedewerkers, maar kon ook zelf niet ont
kennen dat de Unie bij zichzelf te rade moest gaan. Het was voorlopig zijn laatste 
bijdrage aan de discussie. Doordat hij minister werd in het kabinet-De Jong, kon 
Tilanus jr. de lijnen uit gaan zetten.

Tilanus stelde zich een dubbel doel: hij wilde de christen-democratische samen
werking bevorderen en de CHU moderniseren. Bij het eerste gesprek in de Groep 
van Achttien zei hij tegen zijn collega Aalberse dat voor hem een brede christelijk 
geïnspireerde volkspartij een wenkend perspectief was. Maar de haast die Aalberse 
bij de realisering daarvan had, had Tilanus niet. Hij waarschuwde de KVP-voorzitter 
dat “wij niet sneller moeten lopen dan onze benen (de achterban) kunnen”?1 In te
genstelling tot Aalberse wilde hij daarom tegelijkertijd zijn eigen partij nieuwe le
venskansen geven. Dit tweede streven leek op gespannen voet te staan met het eer
ste, maar was er volgens Tilanus juist een voorwaarde voor. In zijn ogen had de CHU

en de ppr wel, en de kvp en de wd niet vertegenwoordigd waren. Katholieken die 
zich echt verbonden voelden met de antirevolutionairen, moesten hun lidmaatschap 
van de Kvp maar opzeggen en lid worden van de ARP. Idema en de jonge Smallen- 
broek deden echter met de actie van Feddema niet mee. Zij publiceerden met een 
aantal progressieve KVP’ers, onder wie de latere premier A.A.M. van Agt, een brief 
waarin ze schreven dat de christen-democratische samenwerking op zich te verdedi
gen was, maar dat ze zich wel zorgen maakten over het effect dat deze zou hebben 
op de partijpolitieke vernieuwing in Nederland.

De twee brieven toonden aan dat de radicalen uiteengevallen waren. Nog voor de 
ARP conclusies uit de bezinningsperiode zou trekken, op het partijconvent van 12 
juni 1970, besloten zij zich als aparte groep op te heffen. Zij waren het erover eens 
dat ze het toch niet meer eens waren. Toen het partijconvent daarna besloot dat de 
ARP samen met de CHU en de KVP een urgentieprogram voor de komende verkiezin
gen op zou stellen, zegden Feddema en twintig anderen hun lidmaatschap op en 
richtten de Evangelische Solidariteitspartij op - een gezelschap waarvan later niets 
meer vernomen zou worden. Bas de Gaay Fortman werd lid van de PPR en de over
grote meerderheid van de voormalige radicalen legde zich bij de genomen beslissing 
neer. Biesheuvel verzekerde nog dat de ARP bij de kabinetsformatie niet automatisch 
de zijde van de vvd zou kiezen, en daarmee moesten de radicalen het ditmaal doen.
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Negen dagen na de verkiezingen besloot het dagelijks bestuur van de CHU al werk 
van de modernisering te maken. Op voordracht van Tilanus benoemde het een 
commissie die voor de zomervakantie hervormingsvoorstellen moest formuleren. 
Aan het eind van het jaar zou de Algemene Vergadering over de voorstellen beslis
sen. De commissieleden - oud-minister Y. Scholten, het Zeeuwse Statenlid A.J. 
Kaland en Jac. Huijsen, de voorzitter van de Christelijk-Historische Jongeren Or
ganisatie (CHjo) — waren alle drie voorstander van de christen-democratische een
wording. Vooral de benoeming van Huijsen was veelbetekenend, want de CHJO 
had de partij omschreven als een ongeïnspireerd en gezapig gezelschap met een 
kleurloze leiding. Het rapport dat de commissie vier maanden later presenteerde 
veegde dan ook grondig de vloer aan met de oude CHU. De Unie was volgens het 
rapport gevaarlijk verouderd en sprak alleen nog een slinkende en sterk vergrijzen
de groep mensen aan. Het ontbrak de CHU aan alles wat een politieke partij in de 
moderne tijd nodig had. Zij had geen duidelijke standpunten, geen aansprekende 
kandidaten, geen inzicht in de werking van de massamedia en geen inspiratie. Bij 
een volgende campagne moesten de kandidaten, aldus de commissie, één lijn trek
ken en present zijn bij pers en omroep. De CHU moest afzien van het dualisme 
haar beste mensen, de ministers, naar voren schuiven. Zittende Kamerleden moest 
ze onderwerpen aan een kwaliteitsoordeel, in plaats van hen automatisch in de Ka
mer terug te laten keren. Haar beginselen moest ze opnieuw formuleren, daar haar 
beginselprogram in woord en geest achterhaald was. Omdat zuivere beginselpartij- 
en uit de tijd waren, moest zij bovendien een politiek program opstellen. Tenslotte 
moest zij een positieve houding aannemen bij het overleg met ARP en kvp. Of dat 
te zijner tijd tot fusie zou leiden, kon de commissie niet voorspellen. De CHU 
moest haar bestaansrecht meer dan ooit ter discussie stellen, maar onder de eerder 
genoemde voorwaarden was haar zelfstandig voortbestaan voorlopig volledig ver
antwoord.

Het rapport van de commissie-Scholten leidde in het najaar tot een voor de CHU 
ongewoon levendige discussie, die op 16 december afgesloten werd met een onge
woon levendige algemene vergadering. De CHU moest voor deze vergadering op het 
laatste moment uitwijken naar een grotere ruimte, omdat er veel meer mensen op 
afkwamen dan verwacht: 1750 in plaats van de gebruikelijke drie a vierhonderd. De 
leden waren vriendelijk en optimistisch gestemd en namen de voorstellen van de 
commissie-Scholten bijna unaniem aan. In een resolutie droegen ze het dagelijks be
stuur op “voort te gaan met de delegaties van ARP en KVP teneinde te streven naar 
een samenwerkingsverband met deze partijen op basis van een gemeenschappelijke

alleen toekomst als zij zich omvormde tot een moderne christen-democratische par
tij. Deze metamorfose was echter ook een onontbeerlijk voorspel op de christen-de
mocratische eenheid. Slechts door haar tradities te vertalen in een eigentijds pro
gram en een eigentijdse aanpak, kon de CHU haar achterban rijp maken voor een 
brede christen-democratische partij en bij de eenwording een wezenlijke inhoude
lijke bijdrage leveren.
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beginselverklaring, gevolgd door een gemeenschappelijk program voor een vooruit
strevend beleid”.

In de oorspronkelijke bestuursresolutie was sprake geweest van een gemeenschap
pelijk program “van evenwichtige vooruitgang”.53 Tilanus had deze zinsnede gewij
zigd op aandringen van de radicalen, die zich sinds de bijeenkomsten in Américain 
ook in de CHU manifesteerden. De CH-radicalen, onder wie de latere minister Wim 
Deetman, werden door hun geestverwanten in de ARP en de KVP aanvankelijk met 
verbazing gadegeslagen. Het waren veelal nette en meegaande jonge heren, die bin
nen het lichtelijk studentikoze en anarchistische radicale milieu nogal opvielen en 
na afloop van de vergaderingen geen sterke neiging vertoonden zich met de andere 
aanwezigen te mengen. Ook inhoudelijk waren zij buitenbeentjes. Hun verlangens 
ten aanzien van hun eigen partij waren aanzienlijk bescheidener dan die van de an
dere radicalen. De ARP was hun lichtend voorbeeld en zij wilden niets liever dan de 
CHU naar dat voorbeeld vormen.54 Dat impliceerde wel een zekere voorkeur voor 
regeringssamenwerking met de PvdA, maar zij trokken dit punt niet in de ultima
tieve sfeer.

De gematigdheid van de CH-radicalen was weinig verwonderlijk. In de eerste 
plaats waren zij, doordat politiek linkse hervormden zich meestal bij de PvdA aan
sloten, veel minder talrijk dan in de andere partijen. In de tweede plaats bestonden 
er geen afgesloten gemeenschappen van hervormde studenten en intellectuelen waar 
een hervormd radicalisme tot ontwikkeling had kunnen komen. In de derde plaats 
overlaadden Tilanus en de CH-radicalen elkaar met begrip. Tilanus kon de radicalen, 
zolang hij greep op hen had, gebruiken bij zijn streven de CHU een ander aanzien te 
geven. De radicalen op hun beurt zagen de CHU als een vruchtbaar werkterrein. 
Omdat de Unie zoekende was en nog niet beschikte over een politiek program, ge
loofden ze dat met haar nog alles mogelijk was. Dat de CHU een nogal conservatieve 
traditie had, leek hen geen bezwaar. De ARP was in de jaren vijftig nog veel conser
vatiever geweest en juist velen van degenen die toen tot de rechtervleugel behoord 
hadden, waren nu bekeerd tot het evangelisch-radicalisme.

De hoop op een dergelijke bekering van de CHU was evenwel illusoir. Het CH- 
conservatisme was immers niet geworteld in evangelische bevlogenheid, maar in 
burgerlijke gemakzucht. De leden van de Unie misten ten enen male de onderlinge 
verbondenheid, de strijdbaarheid en het ideologische engagement die het conserva
tisme bij de arp in radicalisme hadden doen omslaan. Het CH-radicalisme was dan 
ook geen lang leven beschoren. Het ging al ten onder toen de CHU op de algemene 
vergadering van mei 1968 de eerste resultaten van de Groep van Achttien besprak. 
Als gevolg van de oprichting van de PPR zagen de radicalen zich gedwongen te vra
gen om tijdelijke stopzetting van het christen-democratisch beraad. Voor de CHU 
hiermee verder ging, moest ze eerst een eigen program hebben, zo vonden ze. Deze 
eis ging Tilanus te ver, maar op de vergadering stelde hij alles in het werk om, zon
der de conservatieven af te stoten, nog zoveel mogelijk radicalen over de streep te 
trekken. Hij sprak begripvol over het jeugdprotest, dat volgens hem ook positieve
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kanten had. Men diende de opstandige jongeren volgens hem niet tegemoet te tre
den met gummiknuppels, maar met inspirerende idealen. Dat dit werkte, bleek in de 
Verenigde Staten “waar een eerlijk en idealistisch politicus als McCarthy de jeugd 
zo inspireert, dat zij de lange haren op basis van vrijwilligheid inkort”.5 Een reso
lutie die zonder meer de voortgang van het gesprek van de Achttien bepleitte, ver
ving Tilanus door een resolutie waarin behalve op deze voortgang aangedrongen 
werd op spoed in het proces van modernisering van de CHU zelf. Deze motie werd 
met grote meerderheid aangenomen. De radicalen hielden vast aan hun eigen resolu
tie, maar die werd verworpen, waarop een aantal van hen de CHU verliet en over
stapte naar de PPR. Van het CH-radicalisme werd daarna weinig meer vernomen.

De hervorming van de CHU ging intussen onverminderd voort. Het nieuwe begin
selprogram en het politieke program kwamen in eerste versie gereed en Tilanus reis
de onvermoeibaar het land door om de nieuwe koers toe te lichten. Voorjaar 1969 
rapporteerde hij het dagelijks bestuur enthousiast dat hem telkens weer bleek dat de 
Unie grondig veranderd was. De belangstelling voor zijn optredens was enorm ge
groeid en Tilanus vond het “opmerkelijk hoevele mensen van onze Unie de sprong 
van 16 december 1967 meemaken”.56 In het bestuur werd daarop de mogelijkheid 
geopperd om de leden uit te leggen dat de leiding aanstuurde op een fusie, en niet 
meer, zoals Tilanus deed, te zeggen dat het voortbestaan van de CHU voorlopig niet 
op het spel stond. Die suggestie ging de meeste aanwezigen echter te ver. Hoewel 
bijna allen het erover eens waren dat de christen-democratische samenwerking in
derdaad wel op fusie moest uitlopen, besloten ze dit voorlopig toch maar voor de 
leden te verzwijgen.

Enige maanden na deze vergadering sloeg de stemming om. Zomer 1969 werd Ti
lanus, die een bindende figuur was, getroffen door een hartinfarct, waardoor hij zijn 
functies moest neerleggen. Korte tijd later liep door de opstelling van de ARP de 
christen-democratische samenwerking vast. Beide gebeurtenissen maakten, met de 
naderende Tweede-Kamerverkiezingen, de weg vrij voor een desastreuze tweespalt.

Het eerste conflict, over het beginselprogram, bleef nog binnen de perken. Het 
nieuwe beginselprogram, dat die zomer in tweede versie gereed kwam, was in veel 
opzichten een compromis tussen behoud en vernieuwing. De commissie die het had 
geschreven had de theocratische inslag van het oude program laten vallen, maar de 
christelijke grondslag zwaar aangezet. Het artikel uit het oude beginselprogram, 
volgens welk de Heilige Schrift voor het staatsgezag richtsnoer en toetssteen diende 
te zijn, had zij vervangen door de nauwelijks zwakkere uitspraak dat “het Bijbels 
getuigenis van Gods beloften en geboden van beslissende betekenis [is], zowel voor 
de overheid, als voor mens en maatschappij”.57 Daarentegen had de commissie wei
nig overgelaten van de bewering dat de staat zich niet alleen moest baseren op de 
stellige uitspraken in de Heilige Schrift, maar ook op het oordeel der christelijke 
kerk en de leiding Gods in de historie. Ook buiten het christendom, zo stelde de 
commissie, vond de overheid haar impulsen. De overheid opereerde immers binnen 
een democratische samenleving en kon alleen zinvol functioneren “op basis van
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minder- 
breuk in de

voortdurende samenwerking en nauw overleg met de in de maatschappij werkzame 
organisaties, verbanden en instellingen”.58 De kerk bezat in die zin geen uitzonde
ringspositie. De CHU moest volgens de commissie haar optreden samen met “de ker
ken - en dus niet met de kerk —, de maatschappelijke organisaties en de andere po
litieke partijen doordenken. Elke vorm van discriminatie, ook die op godsdienstige 
gronden, moest worden afgewezen. Wel meende de commissie dat “de uit het chris
tendom voortgekomen geestelijke en zedelijke normen (...) die in menig opzicht op
nieuw door de Reformatie zijn gestempeld” 59 de Nederlandse samenleving moesten 
blijven beïnvloeden. Daarentegen wilde zij het artikel volgens welk de overheid 
Gods naam diende te belijden en Gods dienaresse was, simpelweg laten vallen.

Kort nadat het tweede concept gereed was gekomen, schreef een van de drie com
missieleden, het CHJO-Iid E. Bleumink, aan het dagelijks bestuur dat het stuk naar 
zijn mening onvoldoende recht deed aan zijn eigen opvattingen en teveel was be
paald door zijn conservatieve mede-commissielid G. van Leijenhorst.60 Het accent 
lag Bleumink te veel op de christelijke exclusiviteit. Aan de andere kant meende hij 
dat de commissie het christendom te kort gedaan had door alleen over de geestelijke 
en zedelijke normen te spreken, terwijl het evangelie naar zijn inzicht ook conse
quenties had op materieel en sociaal vlak. En tenslotte vond Bleumink dat het be
ginselprogram te veel in uitgangspunten was blijven steken. Het zou meer moeten 
getuigen van een alomvattende visie op de samenleving, die het fundament kon 
worden van een politiek program.

Bleumink wilde het meningsverschil niet verder, bijvoorbeeld via een 
heidsnota, naar buiten brengen. Een openlijk meningsverschil zou een 
partij kunnen veroorzaken en daar had hij, nu de Unie op de goede weg was, geen 
behoefte aan. Bovendien had hij Van Leijenhorst leren kennen als een loyaal man, 
die altijd bereid was tot compromissen, en was hijzelf nog zozeer bezig met het 
doordenken van zijn geloof dat hij zich niet te veel wilde vastleggen.

Het conflict kwam er toch. Bleuminks bezwaren werden door de linkervleugel 
van de CHU gedeeld, terwijl veel conservatieve leden juist vonden dat de commissie 
te weinig van de vertrouwde beginselen had overgelaten. Na de publikatie van het 
definitieve concept-beginselprogram regende het amendementen van afdelingen die 
het program hetzij in progressieve, hetzij in conservatieve richting wilden bijstellen. 
In een ruzie-achtige sfeer besloot de algemene vergadering op 7 maart 1970 ten slot
te het nieuwe beginselprogram aan te nemen, met de toevoeging dat de overheid de 
zondagsrust diende te bevorderen. Alle progressieve amendementen op het begin
selprogram werden verworpen. Daar stond tegenover dat enkele progressieve amen
dementen op het politieke program, dat tegelijkertijd werd behandeld, werden aan
vaard. Dit programma had toch al, zeker ten aanzien van de hoogte van de over
heidsuitgaven, een progressieve strekking. Het onderscheidde zich in vooruitstre
vendheid nauwelijks van dat van de ARP. De CHJO vond dan ook dat de CHU er heel 
goed mee voor de dag kon komen en hoopte dat het de Unie zou bevrijden van haar 
conservatieve imago.
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Van deze bevrijding zou niets terecht komen. Er volgde een conflictueus jaar, waar
in de CHU ver naar rechts opschoof. Dit was onder meer het gevolg van het optre
den van lijsttrekker BJ. Udink, die nota bene op aandringen van de CHJO benoemd 
was. Omdat hij minister van Ontwikkelingssamenwerking was, was zijn benoeming 
in overeenstemming met de modernisering van de CHU. Maar toen hij eenmaal lijst
trekker was, bleek Udink er nogal archaïsche opvattingen op na te houden. Op 29 
augustus 1970 kwam dit voor het eerst aan het daglicht in een toespraak waarin hij 
het thema “orde en gezag” aansneed. "Wij moeten”, zo zei hij, “met grote vastbera
denheid het nieuwe anarchisme opsporen, ontmaskeren en bestrijden. Want het 
heeft het gemunt op de grondslag zelf van ons bestaan.”61 Met deze woorden riep 
Udink een stroom van reacties op. Na zijn redevoering gold hij als een rechtse kam
pioen van orde en tucht en ging hij door het leven als “Spiro T. Udink”, naar de si
nistere Amerikaanse vice-president Spiro T. Agnew. De CHJO dreigde met een nega
tief stemadvies indien Udink nogmaals in de fout zou gaan, maar deze liet zich hier
door niet afschrikken. Korte tijd later verscheen hij tot afgrijzen van de CHJO met 
een pruik met lang haar tussen de hippies op de Dam. Ook bepleitte hij nauwe sa
menwerking met de SGP en het GPV en waarschuwde hij dat “er krachten van binnen 
en buiten werkzaam zijn, die onze maatschappij belagen”.62 Opnieuw viel heel links 
Nederland over hem heen, maar partijvoorzitter Van Hulst steunde hem. Van Hulst 
begreep de consternatie rond Udink niet. Waarom, zo vroeg hij zich af, moest het 
gezag zich altijd legitimeren en werd er bij voorbaat van uitgegaan dat de gezagson- 
dermijners gelijk hadden?

Het reactionaire imago van de Unie werd verder bevestigd door de Centrumge- 
spreksgroep, die actie voerde tegen de “verlinksing” van de CHU. De groep, die 
sinds 1968 actief was, bestond tot 1970 slechts uit onaanzienlijke lieden, die het in 
de politiek niet verder hadden gebracht dan tot Statenlid. Zij gaven uiting aan een 
gevoel van onbehagen met de veranderingen in de Unie, maar als gevolg van hun in
tellectuele zwakte en hun lage status nam de partijtop hen niet serieus. De Cen- 
trumgespreksgroep had geen uitgewerkte fundamentele kritiek en kwam niet verder 
dan verdachtmakingen en emotionele uitbarstingen. Zo fulmineerde zij in septem
ber 1968 in een brief aan de kiesverenigingen tegen een felicitatietelegram dat de 
CHU aan Tour de France-winnaar Jan Jansen had gestuurd. Dit telegram, “ook nog 
op zondag verstuurd”, was “een ernstige vergissing”.63 In dezelfde brief vroeg de 
groep zich af waarom op vergaderingen tegenwoordig “bepaalde jongeren vaak het 
hoogste woord hebben, met boeh-geroep hun tegenstanders overschreeuwen, hen 
bijvoorbeeld uitschelden voor mensen, gesubsidieerd door monumentenzorg en wat 
dies meer zij, zonder door de voorzitter tot de orde te worden geroepen”.

De Centrumgespreksgroep bleef in de maanden daarna protesteren. Zo had zij 
bezwaar tegen de benoeming van Udink als lijsttrekker omdat deze remonstrants 
was. De protesten hadden weinig effect, tot de groep in oktober 1970 bij een actie 
voor een betere kandidatenlijst de steun van Beernink kreeg. In een brief aan de 
kiesverenigingen richtte zij zich toen tegen de volgens haar te sterke invloed van de 
jongeren en van andere “linksgerichte” figuren in de CHU. De kandidatenlijst die het
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De confessionele partijen hadden voor de Kamerverkiezingen van april 1971 wel op 
verlies gerekend, maar de teruggang was bij de KVp en de CHU veel groter dan ver
wacht. Het stempercentage van de KVP daalde van 26,5 naar 21,9, een verlies van 7 
zetels. Nog maar 51 procent van de katholieken had KVP gestemd. De CHU ging van 
8,1 procent (12 zetels) naar 6,3 procent (10 zetels), minder dan de Unie ooit gekre
gen had. De arp verloor ook, en kwam met een verlies van 1,3 procent (2 zetels) 
zelfs nog onder het dieptepunt van 1963 uit, maar had met weinig anders rekening 
gehouden. Toch was het verlies van de confessionelen in zekere zin pijnlijker dan in 
1967, omdat de PvdA voor het eerst sinds jaren de dalende lijn had omgebogen. Zij 
had ten opzichte van 1967 1,1 procent (2 zetels) gewonnen en was voor het eerst 
sinds 1956 de grootste partij geworden. De PPR debuteerde in de Tweede Kamer 
met 2 zetels (1,8 procent van de stemmen), d’66 kwam van 7 op 11 zetels (6,8 pro
cent van de stemmen). Links als geheel had meer zetels veroverd dan ooit: 60, tegen 
46 in 1967 en 57 in 1956. Maar ook rechts was sterker dan ooit. De wd had welis
waar een zetel verloren, maar DS’70, een rechtse afsplitsing van de PvdA, kwam met 
5,3 procent van de stemmen vanuit het niets op 8 zetels. Rechts als geheel bezette 32 
zetels, tweemaal zoveel als in 1956 en 4 meer dan in 1967. De confessionelen hadden 
terecht het gevoel te worden vermalen tussen twee blokken. Zij hadden gedrieën ten 
opzichte van 1967 11 en ten opzichte van 1956 19 zetels verloren. Zij begrepen bo
vendien dat ze zich geen illusies voor de toekomst hoefden te maken. Hun aanhang 
was sterk aan het vergrijzen en de leiding van de KVP verwachtte dat bij volgende 
verkiezingen nog veel meer katholieken naar andere partijen zouden overlopen. In 
katholieke streken was de opkomst buitengewoon laag geweest. De partijtop leidde

bestuur had voorgesteld vond zij onaanvaardbaar. CHJO-voorzitter Huijsen hoorde 
wegens gebrek aan innerlijke beschaving”64 op de CH-lijst niet thuis en Van Leijen- 

horst moest een verkiesbare plaats krijgen. Toen het partijkader op 30 januari 1971 
de definitieve kandidatenlijst vaststelde, bleek de actie resultaat te hebben gehad. 
Huijsen zakte op de lijst, Van Leijenhorst rukte op naar een mogelijk verkiesbare 
dertiende plaats: de moderne manier van kandidaatstelling had zich tegen de ver
nieuwers gekeerd.

Na de vaststelling van de kandidatenlijst stelde de CHJO de vertrouwenskwestie. 
Zij eiste garanties voor de christen-democratische samenwerking, afkeuring van de 
praktijken van de Centrumgespreksgroep en erkenning van het nut van een kriti
sche jongerenorganisatie. Op verzoek van de CHJO besloten Tilanus en staatssecreta- 
ns R.J.H. Kruisinga een lijmpoging te wagen. In de gesprekken met dit tweetal 
toonde Van Hulst zich bereid tot verzoening, maar Udink niet. De lijsttrekker voel
de zich door de jongeren “in de rug aangevallen” en dreigde dat er “een moment 
kan komen dat niet de CHJO ons afwijst, maar wij de CHJO afwijzen”.65 Uiteindelijk 
bereikten Tilanus en Kruisinga toch een compromis. Udink bleef lijsttrekker en het 
dagelijks bestuur honoreerde de wensen van de CHJO. De CHJO besloot op 6 april 
1971 ten slotte van een negatief stemadvies af te zien. Dat besluit kwam wel erg laat: 
nog diezelfde maand, drie weken later, werden de verkiezingen gehouden.
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een Londense herenclub

De KVP leek aanvankelijk een stabiele coalitiepartner te zijn. De bezwaren die de 
linkervleugel tegen het kabinet had kunnen hebben, werden weggenomen doordat 
twee progressieve katholieken, Steenkamp en Veringa, de formatiebesprekingen

De kabinetsformatie was dit keer een betrekkelijk eenvoudige zaak. De progressieve 
drie hadden voor de verkiezingen luid en duidelijk laten weten dat zij geen coalitie 
met de confessionelen zouden vormen, als die zichzelf niet al voor de verkiezings
dag aan hen zouden committeren. Om te laten zien dat zij van goede wil waren, wa
ren de confessionelen kort voor de verkiezingen van nog met de progressieven om 
de tafel gaan zitten, maar uiteraard was daar niets uitgekomen. Het gesprek was al 
na vier uur beëindigd omdat de onderhandelaars het niet eens waren geworden over 
het onderwerp van gesprek. De confessionelen wilden in open overleg de program
ma’s vergelijken, de progressieven wilden alleen praten over bindende afspraken.

Dat was echter niet de enige reden dat de confessionelen met de vvd gingen for
meren. Overeenkomstig de kwaadste vermoedens in het linkse kamp hadden de 
confessionele fractieleiders, Biesheuvel, Schmelzer en J.T. Mellema (CHU) in het ge
niep al een nieuw kabinet in elkaar gedraaid met de fractieleider de WD, “Mollie” 
Geertsema.66 Een half jaar voor de verkiezingen hadden zij in een hotel in Londen 
hun onderlinge wrijvingen uitgepraat en uitgebreid gefilosofeerd over de personele 
bezetting van het nieuw te vormen kabinet - de programmatische geschillen hadden 
zij, in strijd met de publieke uitlatingen van hun partijen, van te weinig belang ge
acht voor een uitgebreide bespreking. Vooral het optreden van Schmelzer, de regis
seur in deze herenclub, stond op gespannen voet met de opstelling van zijn partij. 
Nadat Schmelzer uit Londen teruggekeerd was, beweerde Van der Stee nog zo vaak 
hij kon dat hij een nieuw kabinet met de vvd niet zag zitten.

De Londense gesprekken waren bij de kabinetsformatie in hoge mate richtingge
vend. Biesheuvel, Geertsema en Schmelzer kregen alle drie de ministerspost die zij 
zichzelf hadden toebedacht: Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse 
Zaken. Toch waren er bij de formatie enkele complicaties. In de eerste plaats onder
handelde niet Schmelzer maar Veringa voor de KVP en in de tweede plaats verover
den de ARP, de CHU, de KVP en de vvd samen niet meer dan 74 zetels, waardoor ze 
zich gedwongen zagen DS’70 bij de formatie te betrekken. Veringa was meer dan 
Schmelzer geneigd te voldoen aan de kostbare financiële verlangens van zijn achter
ban, terwijl DS’70 zich, veel meer dan de WD, sterk maakte voor een zuinig over
heidsbeleid. De partijen kwamen onder leiding van informateur Steenkamp toch 
nog eenvoudig tot overeenstemming, maar weldra zou blijken dat de coalitie verre 
van stabiel was.

daaruit af dat veel gelovigen niet meer op de KVP hadden willen stemmen, maar de 
psychologische barrière om op een andere partij te stemmen nog niet genomen had
den. Nu de eerste stap genomen was, zou de tweede ongetwijfeld weldra volgen.
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hadden gevoerd. Uit de reacties van de KVP-werkgroepen bleek dat de meeste actie
ve leden er wel enigszins teleurgesteld over waren dat er weer met de WD werd ge
regeerd, maar de PvdA hiervan de schuld gaven.

De partij had het echter drukker met zichzelf dan met het kabinet. Naar aanlei
ding van de verkiezingsnederlaag ging zij een periode van bezinning in. De Kvp’ers 
schreven de nederlaag vrijwel geheel aan de deconfessionalisering toe en in het ge
heel niet aan de gevolgde politieke koers. Ten onrechte. Natuurlijk speelde de crisis 
in de kerk en het geloof een grote rol, maar de nederlaag had waarschijnlijk beperkt 
kunnen worden, als de partij zich minder defensief had opgesteld. Haar halfslachti
ge optreden overtuigde niemand. Het bevestigde het stereotype van de partij die 
keuzes uit de weg ging, niet stond voor wat zij deed en door en door onbetrouw
baar was. Voor de progressieve kiezers was het vooruitstrevende taalgebruik onge
loofwaardig omdat de KVP niet brak met de WD, voor de conservatieve kiezers was 
de alliantie met de WD van weinig waarde omdat de KVP zich voortdurend schurkte 
tegen de PvdA. De KVP had waarschijnlijk beter het beleid van het kabinet-De Jong 
tot inzet van de verkiezingen kunnen maken en De Jong zelf als lijsttrekker kunnen 
laten optreden. De joviale ex-duikbootkapitein had op de kiezers vermoedelijk een 
betere indruk gemaakt dan de wat kleurloze en matte Veringa. De Jongs beleid was 
bovendien best te verdedigen geweest. Het was helemaal niet zo rechts en krukkig 
als de PvdA het voorstelde, maar mede doordat de KVP het beeld dat de PvdA wekte 
nauwelijks bestreed, werd dit keer op keer bevestigd. De KVP wist tegen de kritiek 
van de PvdA eigenlijk niet meer in te brengen dan dat zij zo gaarne het normale con
tact met de PvdA zou herstellen, maar dat deze partij dit onmogelijk maakte. Van dit 
gejammer ging natuurlijk weinig wervingskracht uit. De partij maakte er in ieder 
geval niet duidelijk mee dat zij nog in zichzelf geloofde. Van de kiezers kon derhal
ve helemaal niet verwacht worden dat zij er in geloofden.

Dergelijke overwegingen werden in de KVP evenwel niet vernomen. Alle aandacht 
ging uit naar de deconfessionalisering en naar de mogelijkheden om aan de noodlot
tige gevolgen hiervan te ontkomen. Een week na de verkiezingen schreef het Demo
cratisch Centrum Nederland in een brief aan het partijbestuur dat de verbijsterende 
nederlaag aantoonde dat de partij met de confessionele samenwerking op de ver
keerde weg was.67 De kiezers begrepen intuïtief dat de KVP slechts uit opportunisme 
vasthield aan de exclusief-christelijke grondslag en daar niet werkelijk meer in ge
loofde. Door deze houding leed de kvp aan gebrek aan leiderschap, elan, bezieling 
en visie. Wanneer dit niet veranderde, zou de partij alleen de stemmen van de gees
telijke achterhoede in de samenleving overhouden, wat haar onvermijdelijk in een 
conservatieve positie zou brengen. Daarom zag het DCN alleen nog toekomst in de 
samenwerking van de christelijke partijen als deze zo spoedig mogelijk gestalte zou 
krijgen in “een nieuwe algemeen-christelijke volkspartij van vooruitstrevende signa
tuur, openstaand voor allen, die het program onderschrijven”. Om verwarring en 
onwaarachtigheid te voorkomen, zou het zelfs beter zijn het woord “christelijk” 
niet in de naam van de partij op te nemen, maar hiervan wilde het DCN geen breek
punt maken. Wel moest de KVP volgens het centrum eerst bij zichzelf te rade gaan. 
Pas als zijzelf wist wat zij wilde, kon overleg met ARP en CHU weer aan de orde ko
men. Slechts de politieke conceptie van het DCN bood de kvp “een laatste kans”.
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in vergadering bijeen. Hun wensen 
het DCN. Ook zij wilden via een nieuwe 
gematigd-linkse programpartij op alge- 

van de partij moest volgens de radica- 
maar door een nog te ontwikkelen poli-

Terzelfder tijd kwamen de KVP-radicalen weer 
vertoonden grote verwantschap met die van 
grondslagdiscussie tot de vorming van een 
meen-christelijke basis komen. Het karakter 
len niet door de grondslag bepaald worden, 
tieke doctrine.

De partijleiding stond ditmaal welwillend tegenover deze ideeën. Anders dan in 
1967 nam zij niet direct na de verkiezingen contact op met de protestanten. In plaats 
daarvan nodigde Van der Stee de radicalen uit hun conceptie op papier te zetten en 
stelde hij in het dagelijks bestuur vast dat de christen-democratische samenwerking 
opnieuw doordacht moest worden.68 Hij wilde de grondslagdiscussie heropenen en 
was bereid het DCN-alternatief serieus te onderzoeken. Publiekelijk verklaarde hij 
dat hem een christen-democratische partij voor ogen stond naar het voorbeeld van 
de Belgische CVP - een partij die het politieke program vooropstelde en de gelijk
waardigheid erkende van christelijke en humanistische inspiratiebronnen. Hij wilde 
hierover praten met de ARP en de CHU, maar als die niet mee wilden werken, zou hij 
de kvp alleen verder laten gaan. Als de christelijke partijen niet binnen een jaar over
eenstemming zouden bereiken, dan zou de KVP zich voor de verkiezingen van 1975 
op eigen kracht omvormen tot een open algemeen-christelijke volkspartij.

Krachtige taal, maar Van der Stee zou zijn woorden niet waarmaken. Kort daarna 
trad hij, om privé-redenen, onverwacht af. Vanaf de zomer nam vice-voorzitter Dik 
Laan zijn functie waar. Deze was in 1968 in het bestuur gekomen als vertegenwoor
diger van de radicalen, maar had zich sindsdien laten kennen als man zonder uitge
sproken opvattingen. Inmiddels was ook in de fractie een nieuwe man aan de lei
ding gekomen. Het was de bedoeling geweest dat Schmelzer zou worden opgevolgd 
door Veringa, maar deze bleek daar door ziekte niet toe in staat. De fractie koos de 
woningbouwspecialist Frans Andriessen als zijn voorlopige vervanger. Andriessen 
was in 1967 in de Tweede Kamer gekomen, juist toen zijn vader diens Kamerlid
maatschap na dertig jaar beëindigde. Andriessen senior had het tot partijvoorzitter 
gebracht, maar het zag er aanvankelijk niet naar uit dat zijn zoon ook zover zou ko
men. Deze had vanaf 1954 het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting geleid en 
had nog nooit politieke ambitie getoond, toen hij, zonder daarom gevraagd te heb
ben, gekandideerd werd voor de Tweede Kamer. Eenmaal gekozen raakte zijn car
rière in een stroomversnelling. Schmelzer zag in hem een potentiële opvolger, om
dat Andriessen in de matig getalenteerde fractie één van de weinigen was, die be
langstelling toonden voor de bredere politieke vraagstukken. Schmelzer liet hem 
daarom buitenlandse reizen maken, bracht hem in contact met Romme en nam hem 
op in het fractiebestuur. Toen Veringa wegviel had Andriessen het tot vice-voorzit- 
ter gebracht. Toch had hij behalve voor ingewijden toen nog alle kenmerken van 
een kleurloze backbencher. Die indruk was mede te wijten aan zijn voorzichtige 
opstelling, die hem ook later - Wim Kan vergeleek hem eind 1973 met “een slak die 
afremt in de bocht” - zou blijven kenmerken. Ook op godsdienstig terrein hield hij
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Deze conclusies stonden op gespannen voet met de tot dan toe in de KVP gevoerde 
discussies. Toen Andriessen en Laan op 27 augustus in het partijbestuur verslag de
den, stuitten ze dan ook op grote weerstand.69 Verscheidene bestuursleden merkten 
op dat het topberaad had plaatsgevonden in strijd met de afspraak dat de KVP zich 
eerst nog intern over haar toekomst zou beraden. Zij vonden dat Andriessen en 
Laan de KVP te veel gebonden hadden en de ARP veel te veel vrijheid hadden gelaten. 
Net als Van der Stee hadden zij een ijkpunt in 1973 en een deadline in 1975 moeten 
eisen. Alleen dan zou de KVP nog ruim voor de verkiezingen van 1975 kunnen be
sluiten zich op eigen kracht om te vormen tot een christen-democratische volkspar
tij. Verder vroegen de boze bestuursleden zich af of Andriessen en Laan voldoende 
duidelijk hadden gemaakt dat de nieuwe partij volledig open moest staan voor niet- 
christenen, dat er overeenstemming moest komen over een gezamenlijke politieke 
doctrine en dat deze doctrine, en niet de grondslag, primair het karakter van de par
tij moest bepalen.

Andriessen en Laan benadrukten dat alle mogelijkheden nog open waren, maar

zich op de vlakte. Naar eigen zeggen was hij na een periode waarin het geloof hem 
weinig meer zei, religieus betrokken geraakt door de kerkelijkc vernieuwing. Hij 
beschouwde zichzelf als theologisch progressief, maar niet zo progressief dat hij in 
geloofszaken desnoods het kerkelijk gezag wilde negeren.

De onvoorziene wijzigingen in het leiderschap kwamen op een ongelukkig tijd
stip. Juist nu de KVP een definitief besluit ging nemen over haar toekomst, werd zij 
aangevoerd door twee relatieve buitenstaanders. Dat bleek al snel ingrijpende con
sequenties te hebben. Terwijl de KVP aarzelde over het christen-democratisch pro
ject, stond voor de CHU vast dat de samenwerking versneld moest worden voortge
zet. Op 15 mei stelde de Unie de ARP en de KVP voor een Centrale Raad van Overleg 
samen te stellen, die de samenwerking zou institutionaliseren en een conferentie 
zou voorbereiden over de relatie tussen evangelie en politiek. Het KVP-bestuur be
sprak dit voorstel op 2 juli, maar kwam niet tot een afgerond oordeel. De ARP stelde 
voor dat de voorzitters erover zouden praten. Dit leidde in augustus tot twee bij
eenkomsten van de christelijke partij- en fractievoorzitters, waarbij Andriessen en 
Laan verregaande toezeggingen deden, zonder dat van tevoren met hun partij be
sproken te hebben. Zij verzekerden hun protestantse collega’s dat de KVP het evan
gelie als grondslag bij de verdere samenwerking zou aanvaarden, bonden de samen
werking niet aan een tijdschema en lieten Veerman de vrijheid om uiteindelijk, zelfs 
na het wegwerken van alle twistpunten, nog van opheffing van de ARP af te zien. 
Nadat Andriessen en Laan deze concessies gedaan hadden, spraken de zes voorzit
ters af hun partijen een aantal suggesties te doen. Ze stelden voor het werk van de 
fracties te integreren en een contactgroep in te stellen die de verdergaande samen
werking zou begeleiden. Verder zou er op basis van het christelijk uitgangspunt een 
politieke beleidsvisie voor de komende jaren ontworpen worden. Als de partijen 
hierin zouden slagen, zouden zij voor de verkiezingen van 1975 een nieuwe partij 
kunnen vormen.
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slaagden er niet in het wantrouwen weg te nemen. Toch zei Laan de volgende dag 
tegen het dagblad De Tijd dat het bestuur hem had gesteund en dat het DCN zich als 
uitgerangeerd mocht beschouwen.70 In een persbericht liet hij weten dat het bestuur 
de suggesties van de zes partij- en fractievoorzitters had overgenomen.71 Deze ver
draaiing van de feiten zou hem de kop kosten.

Reeds een dag na de bestuursvergadering besloot een gezelschap radicalen en 
DCN’ers een poging te doen Laan bij de komende bestuursverkiezing te wippen. 
Volgens hen mochten een waarnemend voorzitter en een aftredend bestuur niet 
zo’n ingrijpend besluit nemen als zij volgens Laan genomen hadden. Na de recente 
verkiezingsnederlaag was het “niet meer vanzelfsprekend” dat de leiding van de 
partij in handen kwam “van iemand die zonder meer voorstander is van verdergaan
de samenwerking van kvp, ARP en CHU”.72 De dissidenten spraken af Steenkamp te 
vragen het tegen Laan op te nemen. De gezaghebbende ideoloog had de laatste tijd 
afstand genomen van de christen-democratische samenwerking. In interviews had 
hij verklaard dat de verkiezingsnederlagen van de KVP aantoonden dat er voor een 
confessionele partij geen plaats meer was. De toekomst was aan een brede volkspar
tij, links van het midden, die gebaseerd was op de waarden van christendom en hu
manisme. Zo’n partij, waar de ARP en de rechtervleugel van de CHU wellicht beter 
buiten konden blijven, leek hem ook voor leden van d’66 aantrekkelijk, omdat daar 
onvrede was ontstaan over de samenwerking met de PvdA. Steenkamp weigerde ech
ter zich kandidaat te laten stellen. De dissidenten schoven daarop het bestuurslid 
Dick de Zeeuw naar voren, een landbouwkundig ingenieur, die zich kort na de oor
log uit de hervormde kerk had laten overschrijven naar de katholieke. De Zeeuw 
was een bevlogen, volgens velen warrig denkende, katholiek, met zowel in het ge
loof als in de politiek sterk progressieve voorkeuren. De Zeeuw was een kennis en 
geestverwant van de vooraanstaande Nijmeegse theoloog Schillebeeckx, die met zijn 
progressieve opvattingen het kerkelijk gezag in Rome trotseerde. Net als Schille
beeckx meende De Zeeuw dat christelijke partijen geen bestaansrecht meer hadden 
en dat vooruitstrevende christenen in een politiek verband met gelijkgezinde huma
nisten moesten ijveren voor een betere wereld. Geïnspireerd door dit ideaal voer
den De Zeeuw en de zijnen energiek campagne. Zij gaven interviews weg voor ra
dio, tv en pers, zochten contact met de lagere partijorganen en stelden een alterna
tief beleidsplan op. Zij verzekerden dat ze wilden blijven uitgaan van samenwerking 
met de ARP en de CHU, maar deze wel aan een aantal voorwaarden zouden binden. 
Allereerst moest de samenwerking gestalte krijgen binnen een strak tijdschema. 
Naast de discussies in de contactgroep van ARP, CHU en KVP, diende nog in 1971 een 
interne KVP-discussie over de grondslag en het karakter van de partij te beginnen. In 
mei 1972 zou op grond van beide discussies besloten worden over voort- of stop
zetting van het christen-democratische overleg. Een jaar daarna zou een definitief 
besluit vallen over grondslag en karakter van de nieuwe partij, waarin de KVP öf 
vóór 1975 samen met de ARP en de CHU zou opgaan, öf waartoe zij zich in 1973 on
middellijk zou omvormen. Ten slotte benadrukten de dissidenten dat voor hen de 
openheid van de partij voorop stond. Zij wilden “een partij die alle mensen samen
bindt die onze politieke ideologie onderschrijven. Een partijverband dus dat ook 
aantrekkelijk is voor hen die tot nu toe buiten een confessioneel organisatiepatroon
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gebleven zijn of zich daarvan afgekeerd hebben. Wij vermoeden dat de vormgeving 
van die openheid een presentatie van die partij impliceert, die naast het evangelie 
ook andere inspiratiebronnen erkent en dus niet exclusief christelijk is.”73

Onder druk van de dreigende nederlaag bond Laan in. Op de partijraad van 18 
september zei hij dat de KVP inzette op een partij die zich principieel openstelde 
voor niet-christenen en waarvoor de politieke beleidsvisie, en niet de grondslag, 
voorop stond. Hij stemde bovendien in met een resolutie waarin gesteld werd dat 
de KVP andere samenwerkingsvormen kon kiezen als de christen-democratische sa
menwerking onvoldoende op zou leveren. Het mocht niet baten. Het dagelijks be
stuur droeg hem weliswaar voor als enige kandidaat voor de opvolging van Van der 
Stee, maar het partijbestuur koos met 23 tegen 12 stemmen voor De Zeeuw. Na de 
stemming in het partijbestuur trok Laan zijn kandidatuur in, waarna de partijraad 
op 27 november De Zeeuw tot voorzitter koos. Met deze keuze legde de kvp een 
zware hypotheek op de komende gesprekken in de Contactraad, daar zowel Veer
man, de voorzitter van de ARP, als Van Hulst, de voorzitter van de CHU, liet weten 
de denkbeelden van de nieuwe collega onaanvaardbaar te vinden.

Voor de ARP was de verkiezingsuitslag net zo min als voor de KVP aanleiding om 
haast te maken met de christen-democratische samenwerking. De partijleiding was 
niet ontevreden over het verlies van twee zetels. De ARP had zich, zo vond de partij
top, zeker in vergelijking met de KVP en de CHU, heel goed gehandhaafd. De uitslag 
van 1967 kon, vanwege het Jelle-effect, niet als maatstaf gelden en het had maar een 
haar gescheeld of de ARP had niet twee zetels, maar slechts één zetel verloren. Voor 
het strakker aanhalen van de banden met de KVP en de CHU zag de partijtop in ieder 
geval weinig reden. De oud-radicalen vonden terughoudendheid nog steeds vereist, 
ditmaal met het oog op de ontwikkelingen in de CHU. Veerman meende dat de con
tacten door moesten gaan, maar dat er niets geïnstitutionaliseerd moest worden en 
dat de vorming van een nieuwe partij zeker niet kon, en ook Biesheuvel vond weer 
dat de ARP bij de christen-democratische samenwerking niet te hard van stapel 
moest lopen. 74

Veerman reageerde dan ook afhoudend toen de CHU met haar voorstel voor een 
Centrale Raad van Overleg kwam. Hij wilde de ARP best weer mee laten doen aan 
een nieuwe contactgroep, maar vond dat de bevoegdheden van de partijorganen in
tact moesten blijven. Gezien de geluiden over deconfessionalisering die nu weer uit 
de KVP opklonken, vond hij het bovendien nodig dat de partijen eerst opnieuw van 
gedachten wisselden over de grondslagen van de christelijke politiek.

Ook in de zomermaanden, bij het voorzittersoverleg, bleef Veerman aanvankelijk 
bij zijn standpunt. Hij bond echter in toen Andriessen en Laan hem duidelijk maak
ten dat zij niet met lege handen bij hun partij hoefden aan te komen. Zij waren al
leen bereid hun nek uit te steken, als Veerman dat ook deed. Daarop vertrouwde 
Veerman hen toe dat hij met de vorming van een gemeenschappelijke kandidaten
lijst akkoord zou kunnen gaan en ook een gedeeltelijke samenvoeging van de partij
en hem wel haalbaar leek. Hij dacht daarbij aan een federatie of tenminste iets waar-
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Zo trok de top van de ARP dezelfde conclusie als de top van de KVP tien jaar eerder 
gedaan had. Er lag ook dezelfde overweging aan ten grondslag: de drie christelijke 
partijen waren met elkaar verbonden door het tanen van hun invloed en zouden het 
verval alleen kunnen keren door hun krachten te bundelen. Toch voelde Veerman 
zich in het najaar van 1971 weer geroepen de principiële verschillen scherp te stel
len. Velen leidden hieruit af dat de ARP opnieuw onwillig was, maar Veermans harde 
opstelling kwam juist voort uit de overtuiging dat de christen-democratische sa
menwerking nu tot resultaat moest leiden. Nu de ARP zich hechter met de KVP en de 
CHU verbond, vond hij het van des te meer belang dat deze partijen zich bij de anti
revolutionaire opvattingen aansloten. Bovendien voelde Veerman zich gedwongen 
tot een krachtige reactie op het optreden van De Zeeuw en de zijnen, die de KVP in 
een richting wilden sturen, die naar zijn oordeel neerkwam op het einde van de 
christelijke politiek. En tenslotte besefte hij dat de antirevolutionaire achterban de 
koerswijziging alleen zou kunnen aanvaarden, als de top van de ARP aan haar princi
piële opvattingen geen enkele twijfel liet bestaan. Het nieuwe produkt kon alleen 
verkocht worden als nieuwe versie van het oude.

In september liet Veerman voor het eerst publiekelijk weten dat de christen-de
mocratische samenwerking wel eens op één partij uit kon lopen. Nu echter de vor
ming van een algemene christelijke partij aan de orde was, zo schreef hij in ar- 
Staatkunde, het wetenschappelijk tijdschrift van de ARP, was het des te meer van be
lang inhoudelijke voorwaarden te stellen.77 De samenwerking moest een exclusief 
evangelische grondslag hebben en die grondslag moest herkenbaar zijn in program

bij de oude partijen herkenbaar zouden blijven. De vorming van één partij leek hem 
niet verstandig. Dat zou al gauw nadelige electorale gevolgen hebben en makkelijk 
tot afsplitsingen leiden. Andriessen en Laan kregen echter de indruk dat Veerman 
ook de vorming van een nieuwe partij onder bepaalde voorwaarden nog wel aan
vaardbaar vond.75

Die indruk was juist. Veerman en de zijnen besloten in de zomer van 1971 inder
daad dat de vorming van een christen-democratische partij op den duur de enige 
mogelijkheid was. Zij waren inmiddels minder optimistisch over de toekomst van 
de ARP gaan denken.76 De AR-top had er zijn gedachten nog eens over laten gaan en 
was tot de slotsom gekomen dat ook voor de ARP de toekomst er niet rooskleurig 
uitzag. Het gevaar was wel niet zo acuut als bij de KVP en de CHU, maar op de lange 
termijn werd de ARP door precies dezelfde tendenzen bedreigd als haar zusterpartij
en. De gereformeerde kerken werden ook, zij het minder snel dan de katholieke en 
de hervormde kerk, geconfronteerd met leegloop en vergrijzing; het ledental van de 
ARP was ook, zij het langzaam, aan het teruglopen en de partij kreeg ook weinig vat 
op de jeugd. Het politiek bewuste deel van de gereformeerde jeugd voelde zich niet, 
zoals tot voor kort het geval geweest was, als vanzelfsprekend tot de arp aangetrok
ken, maar leek eerder te neigen naar de PPR. Als deze tendenzen zich zouden door
zetten, dan zou de ARP op den duur haar machtsbasis verliezen. Daarom moest de 
partij zich bij het christen-democratisch overleg maar wat coöperatiever opstellen.
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De verkiezingsnederlaag van de CHU had dezelfde oorzaken als die van de kvp. De 
deconfessionalisering had op de CHU minder effect dan op de KVP, maar ook bij de 
CHU waren de gevolgen aanzienlijk. De hervormde kerk liep al meer dan een eeuw 
leeg, maar het vervalproces werd rond 1970 aanzienlijk versneld. Daarnaast betaalde 
de CHU net als de KVP een prijs voor haar politieke opstelling. Tilanus jr. en de zij
nen hadden bewust het risico genomen een deel van de oude aanhang kwijt te raken 
in de hoop met een gematigde koers een nieuw reservoir van moderne weldenkende 
kiezers aan te boren. Maar dat nieuwe reservoir was helemaal niet aangeboord. 
Voorzover het bestond, was het door het suspecte optreden van Udink en de Cen- 
trumgespreksgrocp onbereikbaar geworden.

De CHU was na de nieuwe verkiezingsnederlaag ontredderd. Het was ditmaal niet 
mogelijk om, zoals na de vorige nederlaag, tot een heldere en algemeen aanvaarde 
diagnose te komen. De Unie hoefde niet meer aan vernieuwing te denken, want zij 
was al vernieuwd. De leden zochten de oorzaken van de achteruitgang daarom bij 
persoonlijke fouten, wat tot onverkwikkelijke ruzies leidde. Het gezaghebbende 
Kamerlid H. Kikkert eiste, daarin bijgestaan door de CHJO, dat Udink en Van Hulst 
hun functies ter beschikking stelden. Die voelden daar niets voor en wilden dat de 
Unieraad het optreden van Kikkert ten scherpste veroordeelde. Zij kregen de steun 
van het dagelijks bestuur, dat een motie opstelde waarin het gedrag van Kikkert 
werd afgekeurd en waarin het vertrouwen in Udink en Van Hulst uitgesproken 
werd.

De Unieraad, waarin de partijen onverzoenlijk tegenover elkaar stonden, nam de 
bestuursmotie over en stemde bovendien in met de instelling van een commissie die 
de oorzaken van de nederlaag zou onderzoeken. De onderzoekscommissie liep ech
ter uit op een fiasco. Zij werd door tegenstellingen verlamd, kon niet tot enig resul-

en beleid. Hij wilde niet de waarde van het humanisme ontkennen, maar een chris
ten had daar bepaald niet genoeg aan. Voor hem gold het “Gij geheel anders; gij 
hebt Christus leren kennen”. Meningsverschillen waren binnen een christelijke par
tij natuurlijk altijd mogelijk, “maar wat blijft is de erkenning van het gezag van het 
Evangelie. In die zin, dat wij ons door het Evangelie willen laten gezeggen. Die be
reidheid brengt ons bijeen en maakt een gesprek zinvol.” In dezelfde maand legde 
hij in een gesprek met het KVP-maandblad KVP’71 uit dat een individuele humanist 
best lid mocht worden van de nieuwe partij, maar dat de humanistische levensbe
schouwing nooit bepalend mocht worden voor het beleid. Daarom konden niet- 
chnstenen “niet of nauwelijks” opgenomen worden in de besturende en vertegen
woordigende lichamen. Wanneer men dat toestond, dan verviel men van kwaad tot 
erger. “Zij zouden immers spoedig met hun levensbeschouwing in bescheiden, in 
belangrijke, dan wel in overwegende mate invloed op het beleid kunnen gaan uitoe
fenen.”78 Door dergelijkc uitlatingen konden slechts weinigen in de CHU en de KVP 
geloven dat Veerman werkelijk serieus aan de vorming van een nieuwe partij wilde 
meewerken en kreeg ook de achterban van de ARP niet de indruk dat er iets wezen
lijks veranderd was.
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taat komen en gaf weldra haar opdracht terug. Daarna schreef J. de Geus op ver
zoek van het bestuur een memorandum over de kwestie/ ’ De Geus vroeg de com
battanten de meningsverschillen niet langer in het openbaar uit te vechten. Volgens 
hem was de verkiezingsnederlaag vooral aan externe factoren te wijten was. Het was 
allemaal de schuld van de kiezers, het onderwijs en de massamedia. Volgens De 
Geus was “een zeer groot deel van de kiezers (...) materialistisch c.q. egoïstisch inge
steld en daardoor bereid te stemmen op partijen die de meeste voordelen beloven”. 
De jeugd werd bovendien negatief beïnvloed doordat er “zeer veel radicale elemen
ten” in het onderwijs zaten en door de “hersenspoelingen door radio- en tv-pro- 
gramma’s van NOS, VARA, vpro en IKOR”.

Was de verkiezingsuitslag voor de ARP en de KVP aanleiding nog maar eens even rus
tig aan te doen met de christen-democratische samenwerking, voor de CHU was 
deze juist reden er haast mee te maken. Daar zijzelf geen uitweg meer zag, leek een 
verbond met de ARP en de KVP de enige oplossing. De zieltogende Unie bracht in 
deze maanden de christen-democratische samenwerking weer op gang met haar 
voorstel voor een Centrale Raad van Overleg. Dit voorstel was niet afkomstig van 
het verlamde bestuur, maar van Mellema, een Groningse herenboer, die in 1967 
Beernink was opgevolgd als fractieleider. Mellema had vier jaar lang in de schaduw 
van Biesheuvel en Schmelzer een bescheiden bijdrage geleverd aan de christen-de
mocratische samenwerking, maar trad nu naar voren als de ware kampioen van de 
eenwording. Twee maanden na de verkiezingen zei hij dat de drie christelijke partij
en bij de volgende Kamerverkiezingen met één lijst moesten uitkomen. In de daar
opvolgende kabinetsperiode zouden ze tot één partij moeten samensmelten. Na de 
eerste afhoudende reacties van Veerman waarschuwde Mellema dat ook de ARP geen 
andere keus had. Hij suggereerde dat als zij niet meewerkte de kvp en de CHU zon
der haar verder zouden gaan. De CHJO bracht dit dreigement enige maanden later 
zelfs in de praktijk. Op haar voorstel gingen de CHJO en de kvpjg zonder de ARJOS 
een federatie aan met het doel de fusie van de CHU en de kvp in een vooruitstrevende 
en open christen-democratische partij te bevorderen. Bij die partij zouden ook de 
ARP en andere partijen zich mogen aansluiten, maar noodzakelijk was dit niet.

Nadat de christen-democratische samenwerking weer op de rails was gezet, her
vond de CHU zichzelf enigszins. Udink was weer minister geworden en Van Hulst 
trad in februari af wegens drukke werkzaamheden. Een maand later nam ook Melle
ma afscheid van de politiek. Dit laatste leek wegens het ontbreken van aanvaardbare 
opvolgers dramatische gevolgen te krijgen, maar kwam de Unie uiteindelijk ten goe
de. Onder zware druk stemde Tilanus jr, die na zijn hartinfarct liever niet in de po
litiek had willen terugkeren, er namelijk in toe Mellema op te volgen. Op voor
dracht van Tilanus, Mellema en Kikkert was baron O.W.A. van Verschuer inmid
dels tot voorzitter benoemd. Van Verschuer was als lid van de Provinciale Staten 
van Gelderland een buitenstaander en zijn reputatie was door de ruzies dan ook niet 
besmet. Hij beschreef zichzelf als een man die opereerde vanuit het midden en een 
groot voorstander was van de christen-democratische eenwording. Hij zette met Ti-
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lanus in op een partij die op alle niveaus open zou staan voor humanisten, maar een 
uitsluitend christelijke grondslag zou hebben. Een federatie zag hij niet als reëel al
ternatief. De Centrumgespreksgroep probeerde zijn benoeming nog tegen te hou
den door Beernink naar voren te schuiven als tegenkandidaat, maar de Unieraad gaf 
met 41 tegen 10 stemmen de voorkeur aan Van Verschucr.

De Contactraad van ARP, CHU en KVP kwam op 1 februari 1972 voor het eerst bij
een. De hele voorgeschiedenis had duidelijk gemaakt dat ditmaal definitief over de 
christen-democratische samenwerking beslist zou worden. In tegenstelling tot bij 
de Groep van Achttien was de ARP bereid het fundament te leggen voor een nieuwe 
partij en was de kvp van plan haar eigen gang te gaan als het overleg zou mislukken. 
Een ander verschil was dat de ARP op meer weerstand van de KVP moest rekenen. De 
KVP’ers waren het onderling oneens over de vraag of de nieuwe partij zich moest 
stellen op een exclusief christelijke grondslag of dat zij zich moest baseren op de 
waarden van christendom en humanisme, maar ze waren vastbesloten om te verhin
deren dat de vaststelling van de principiële uitgangspunten opnieuw een uitsluitend 
antirevolutionaire aangelegenheid zou worden.

Alle drie partijen leverden vijf deelnemers aan de Contactraad, onder wie de par
tijvoorzitter en de fractievoorzitter. Steenkamp werd, overeenkomstig zijn imago 
van grote verzoener, voorzitter van het vijftienkoppige gezelschap. Voorts stelde 
elke partij een breed samengestelde begeleidingscommissie in, die het overleg op de 
voet moest volgen. De vijftien hadden vier onderwerpen op de agenda staan: de 
grondslag, de politieke strategie, het politieke programma en de vorm die de samen
werking zou krijgen. Omdat zij bang waren dat het overleg direct zou mislukken 
als ze met de grondslag begonnen, besloten ze eerst te praten over de politieke stra
tegie. De politieke strategie (of politieke doctrine) definieerden zij als het verbin
dingsstuk tussen de tijdloze grondslag en het op de korte termijn gerichte politieke 
program. Volgens De Zeeuw zou de politieke strategie het meest wezenlijke ken
merk van de nieuw te vormen partij worden. De antirevolutionairen mochten daar
om hopen dat De Zeeuw zich, zodra er hierover een akkoord zou liggen, soepel zou 
opstellen bij de discussies over de grondslag en de toekomstige samenwerkings
vorm. Merkwaardigerwijs kreeg een antirevolutionair de opdracht een concept-stra- 
tegienota te schrijven. De KVP’ers mochten de politieke doctrine dan wel voorop 
stellen, zij hadden niemand in hun midden die op bevredigende wijze zo’n politiek 
stuk zou kunnen schrijven. In de Contactraad zaten zeker twee antirevolutionairen 
die daar wel toe in staat waren: W.C.D. Hoogendijk, de voorzitter van de Kuyper- 
stichting, het wetenschappelijk instituut van de ARP, en Bob Goudzwaard, hoogle
raar economie aan de Vrije Universiteit. Afgeproken werd dat Goudzwaard voor de 
tweede vergadering een notitie over de politieke doctrine gereed zou hebben.

Een dergelijke opdracht was Goudzwaard wel toevertrouwd. Goudzwaard, een 
vroom en rechtschapen jongeman, had in zijn reeds omvangrijke oeuvre grondig 
nagedacht over de morele grondslagen van de westerse economie. Voor het formu
leren van een christen-democratische doctrine kon hij rijkelijk putten uit eigen
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Het beeld dat Goudzwaard schetste was buitengewoon somber.sc In alle wezenlijke 
aspecten stond de wereld er naar zijn mening slecht voor. De economische orde bij
voorbeeld was eenzijdig georiënteerd op de veelal overtrokken wensen van de con
sumenten en het maximale financiële rendement van de ondernemingen. Alle stre
ven was gericht op het creëren van een zo groot mogelijke economische groei, waar
van de sociale partners elk een zo groot mogelijk deel probeerden te bemachtigen. 
Het gevolg was een vrijwel grenzeloze exploitatie van de natuur en de medemens. 
Het leefmilieu werd bedreigd, de grondstoffen raakten uitgeput, de zwakken wer
den vertrapt en zelfs de sterken waren niet gelukkig - zij joegen namelijk slechts de 
bevrediging na van oppervlakkige, ten bate van de economische groei gemanipuleer
de, materiële verlangens.

De oorzaak van deze treurige toestand zocht Goudzwaard in de ideële sfeer. Hij 
stelde het moderne westerse mensbeeld voor de verloedering verantwoordelijk. Dit 
mensbeeld kwam er volgens hem op neer dat de bestemming van de mens lag in het 
beheersen van zijn omgeving. De moderne mens werd gedreven door een doelbe
wust streven de belangen van zichzelf en zijn groep door te zetten, desnoods ten 
koste van anderen - Goudzwaard noemde dit het polarisatiestreven -, en door een 
vooruitgangsgeloof dat in de toenemende prestaties op het gebied van economie, 
techniek en wetenschap de sleutel zag tot het ware geluk. In werkelijkheid verwij
derde dit alles de mens echter van zijn wezenlijke bestemming en dreef het hem te
rug “tot het leven bij brood alleen”. Intuïtief begreep de mens ook wel dat dit niet 
deugde, want al klampte hij zich fervent vast aan zijn groeiende welstand, tegelij
kertijd knaagden de angst voor de toekomst en de twijfel aan de zin van dit alles.

Was er een uitweg? Goudzwaard waarschuwde dat men ook hier niet te licht over 
moest denken. Velen dachten de oplossing te vinden in normen en waarden als vrij
heid, gerechtigheid, menselijke ontplooiing, respect en solidariteit. Daar lag de op
lossing ook, aldus Goudzwaard, maar het probleem was dat deze van oorsprong 
christelijke begrippen algemeen waren overgenomen en daarmee hun kracht hadden 
verloren. Waar het om ging was welke inhoud men eraan gaf. Hier bleek dat de po
litieke doctrine niet los kon worden gezien van de grondslag. Want wilde men de 
begrippen werkelijk weer betekenis geven, dan moest men een fundamentele keuze 
maken, een keuze waarin tot uiting kwam “hoe we de diepste zin van ons leven 
zien. Alleen een diepe gemeenschappelijke levensovertuiging is in staat, normen en 
waarden als vrijheid, rechtvaardigheid, humaniteit enz. zo op te laden, dat ze iets bij 
mensen losmaken, dat er een appel van uitgaat, dat ze bij de meest eenvoudige men
sen kunnen overkomen.”

Goudzwaard wilde wel toegeven dat het ook vanuit een waarlijk christelijke le
vensovertuiging verre van eenvoudig was de juiste weg te vinden. Maar een aantal

christen-democratie volgens Goudzwaard

werk. Vijftien jaar lang had hij in zwaarwichtige artikelen de politieke filosofie van 
de ARP helpen brengen op een niveau waarop de KVP alleen maar jaloers kon zijn. 
Binnen drie weken had hij dan ook een lijvig stuk gereed, waarin hij op grond van het 
antirevolutionaire gedachtengoed een diagnose voor de moderne samenleving stelde.
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Goudzwaard had zich ten behoeve van zijn katholieke lezers in betrekkelijk alge
mene termen uitgedrukt. Hij was in zijn discussiestuk heel wat minder scheutig met 
het evangelie dan Prins vijf jaar eerder was geweest. Ook stelde hij minder expliciet 
dan hij elders gedaan had dat de wortel van alle kwaad was dat de mens de soeverei
niteit Gods verworpen had en zich in plaats daarvan in al zijn gedragingen onderge
schikt had gemaakt aan de afgod van de economische vooruitgang. Desondanks was 
het stuk voor De Zeeuw onaanvaardbaar. Goudzwaard had immers toch het evan
gelie als exclusieve inspiratiebron naar voren geschoven. Van gelijkwaardigheid van 
christendom en humanisme was in zijn notitie geen sprake. Wanneer, zoals Goud
zwaard schreef, alleen een gemeenschappelijke levensovertuiging perspectief bood, 
dan werd andersdenken niet alleen geen gelijkwaardige plaats gegund, maar werden 
ze zelfs bewust buitengesloten.

Als het hierbij was gebleven, dan had De Zeeuw vermoedelijk de discussie direct 
voor gesloten verklaard. Maar afgezien van zijn principiële bezwaar was hij bij
zonder van Goudzwaards denktrant gecharmeerd. De Zeeuw erkende de humanis
ten dan wel als gelijkwaardig, maar zelf was hij een door-en-door christelijk man 
en trok hij uit zijn geloof politieke conclusies die met die van Goudzwaard verge
lijkbaar waren. Goudzwaards exclamaties over dienstbetoon aan de naaste en soli
dariteit met de armen en zijn aanklachten tegen de milieuvervuiling en het mense
lijk egoïsme waren De Zeeuw uit het hart gegrepen. De contacten met Goud
zwaard en Hoogendijk vond hij inspirerend. Met hen proefde hij, zo zou hij later 
zeggen, “soms de eenheid van het CDA”, vooral “op momenten dat we ons indrin
gend bezig hielden met de ‘doorgeschoten’ consumptiemaatschappij. Dan voelde 
ik een sterke en eensgezinde wil om vanuit onze idealen van rentmeesterschaap en 
van solidariteit met de slachtoffers van deze samenleving er iets aan te doen. A - 
leen geloofde hij, als progressieve katholiek, dat een dergelijk streven universee 
was, terwijl Goudzwaard ervan overtuigd was dat het uitsluitend in het christen 

dom geworteld was.

conclusies durfde hij wel te trekken. Zo wilde hij in de verhouding tot de natuur be
wust de roeping van het rentmeesterschap vooropstellen als belangrijker dan de 
jac t naar een steeds verhoogde welstand”. In de verhouding tot de medemens 
moest het dienen in de plaats komen van het heersen. Dat betekende onder meer dat 
geprobeerd moest worden “de zijde van de verdrukten en de verworpenen in de 
wereld te kiezen . Voor de samenleving hield het in dat de zwakken beschermd 
moesten worden en de verantwoordelijkheid gespreid diende te zijn. Erkend moest 
worden dat staat, gezinsleven en bedrijfsleven verschillen in de aard van hun 
dienstbetoon, en derhalve de zeggenschap niet in één bedding dient samen te vloei
en . Alles bij elkaar zou de christelijke politiek gedreven moeten worden door “het 
oprechte begeren in ons beleid en in de opbouw van de samenleving heen te wijzen 
naar de komst van Gods Koninkrijk, waar Christus niet de rijken, de brutalen en de 
ellebogenwerkers, maar juist de armen, de zachtmoedigen, de vervolgden en de vre
destichters welkom heette”.
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een electrificerende visie

Tijdens de bespreking van de nieuwe nota wekten alle partijen de indruk vrede met 
het compromis te hebben. Ze besloten het stuk in ieder geval naar de begeleidings
commissies te sturen. Maar nog geen week later kwam Hoogendijk, die bij de be
spreking niet aanwezig was geweest, met een vernietigende tegennota. Hoogendijk 
was net als Goudzwaard vroom, serieus en rechtlijnig. Als student had hij in de ja- 
ren vijftig behoord tot de uiterste rechtervleugel van de ARP en in de jaren zestig was 
hij bekeerd tot het evangelisch radicalisme. Het compromis tussen Goudzwaard en 
De Zeeuw vond hij veel te lauw. Hij schreef dat het stuk op hem niet het effect had

De Zeeuw werd behalve door zijn gevoelens van “herkenning” ook ingetoomd 
door zijn partijgenoten. In de pers en op dc televisie vielen Romme en Schmelzer 
hem in de eerste maanden van 1972 fel aan - Romme zei totaal niet te begrijpen wat 
de man nu eigenlijk bedoelde, Schmelzer hekelde hem om zijn voorkeur voor de 
PvdA -, terwijl in de Contactraad Andriessen en Steenkamp op matiging aandron
gen. Steenkamp had als onafhankelijk commentator het afgelopen half jaar wel ver
regaande uitspraken gedaan, maar nu hij voorzitter van de Contactraad was, was 
zijn eerste zorg de partijen bij elkaar te brengen. Op 7 maart werd daarom besloten 
dat De Zeeuw en Goudzwaard maar eens samen met de CHU’er Bleumink om de ta
fel moesten gaan zitten om het stuk opnieuw te redigeren.82

Dat hielp. Tegenover De Zeeuw was Goudzwaard bereid de band met het evan
gelie wat losser te maken, terwijl De Zeeuw op zijn beurt erin toestemde het evan
gelie niet op één lijn te stellen met andere inspiratiebronnen. Toen de Contactraad 
op 25 maart weer bijeenkwam, werden de deelnemers verrast met een nieuw stuk, 
waarin Goudzwaards oordeel over mens en samenleving was gehandhaafd, maar de 
remedie niet uitsluitend meer werd gezocht in een gemeenschappelijke levensover
tuiging.83 Het evangelie speelde bij het vinden van een uitweg nog slechts een be
scheiden rol. Men hoefde er geen oplossingen voor de actuele vraagstukken in te 
zoeken, nee, het diende slechts als “toetssteen”. Bij het vormgeven van een politieke 
toekomststrategie moest men zich “bewust stellen onder de kritiek van het Evange
lie”. Mens- en maatschappijbeeld en politieke strategie dienden “steeds opnieuw aan 
het Evangelie te worden getoetst”. Op aandringen van De Zeeuw was hier nog aan 
toegevoegd dat niemand zich hierdoor hoefde te laten afschrikken, omdat de chris- 
ten-democraten ten volle de betrekkelijkheid van hun kennen en weten erkenden. 
Het was dezelfde betrekkelijkheid “op grond waarvan wij in een politiek verband, 
en onder volledige gelijkberechtigdheid, allen willen verenigen, die zich in de hier
onder weergegeven mens- en maatschappijbeschouwing en de daaraan gerelateerde 
politieke opstelling herkennen of zich daardoor aangetrokken voelen”. In overeen
stemming hiermee waren ook Goudzwaards boude beweringen over het functiever
lies van de van oorsprong christelijke begrippen aanzienlijk afgezwakt. In het nieu
we stuk stond niet meer dat begrippen als vrijheid en gerechtigheid van christelijke 
oorsprong waren en ook niet dat ze hun betekenis verloren hadden. De auteurs stel
den slechts de vraag of de begrippen nog wel in hun oorspronkelijke betekenis be
grepen werden.
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1975. Zelfs 
de resi

niet 
van het

In de KVP werd de nota van de Contactraad wel overwegend met instemming be
groet. De KVP-begeleidingscommissie vond dat de Contactraad ten onrechte voorbij 
was gegaan aan het schuld die het kapitalisme aan de gesignaleerde problemen 
droeg, maar kon zich overigens heel wel met de geformuleerde politieke doctrine 
verenigen. Ook het verlangen naar openheid achtte zij voldoende gehonoreerd. De 
Zeeuw zelf garandeerde dat op dit punt iedere twijfel ongegrond was. Tegenover 
sceptici die niet wilden geloven dat de heidenen massaal tot de nieuwe partij zouden 
toestromen, verklaarde hij dat men de passage over de kritiek van het evangelie niet 
te zwaar moest opvatten. Die formule hoefde in de praktijk niemand in de weg te 
staan. Het cruciale punt was de gelijkberechtigdheid van andersdenkenden. Trou-

van een inspirerende, bevrijdende visie, die de totaliteit van onze politieke actie 
electrificeert en nieuw elan als het ware onontkoombaar maakt”.84 De keuze waar 
het op aankwam, die tussen een vol-evangelische en een niet-christelijke partij, was 
naar zijn mening omzeild. De twee alternatieven waren beide respectabel, maar 
stonden onverzoenlijk tegenover elkaar, zodat ze een fatsoenlijke tussenoplossing 
uitsloten. Hoogendijk wilde wel kwijt dat de politiek voor hem ten diepste een 
geestelijke strijd was. Het ging er telkens weer om welke filosofie beslag legde “op 
de ziel van een volk, op het hart van een generatie”. Hij voorspelde dat bij de voor
gestelde opzet de ideologie zich zou verzelfstandigen van de evangelische grond
slag. Een dergelijke ontwikkeling deed hem denken aan de Duitse CDU. Die partij 
tooide zich wel met het evangelie, maar doctrine, program en beleid waren er 
mee doordrenkt. Dat was onwaarachtig en kwam neer op ijdel gebruik 
Woord Gods.

Steenkamp en Veerman schrokken van deze krachtige taal. Zij besloten het stuk 
niet in de Contactraad te bespreken en het direct naar de begeleidingscommissies 
door te sturen. Maar dat was geen verstandige zet. Op 18 mei schreef de AR-com- 
missie dat de nota van Hoogendijk haar veel meer aangesproken had dan die van de 
Contactraad.ss De commissie miste in de laatste tekst precies die elementen die uit 
de haar onbekende nota van Goudzwaard verwijderd waren. Het stuk van de Con
tactraad gaf volgens de commissie onvoldoende blijk van het voornemen te getuigen 
van de betekenis van het evangelie en het liet de geestelijke wortels van de gesigna
leerde cultuurcrisis in de mist. Dat waren, zo onderstreepte de commissie, wezenlij
ke tekortkomingen.

Ook de achterban van de ARP voelde weinig voor de voorgesteldc oplossing. Me
dio april werden de resultaten bekend van een schriftelijke enquête onder 10.000 
partijleden.86 Van de 2.600 leden die de vragenlijst hadden ingevuld, wees ruim drie
kwart de gedachte van de hand dat een christelijke partij zich moest kunnen omvor
men tot open partij waarin ook niet-christenen konden worden opgenomen. Meer 
dan de helft (54,4 procent) was zonder meer tegen de vorming van een nieuwe 
christelijke partij voor de verkiezingen van 1975. Zelfs een gezamenlijke kandida
tenlijst kon geen genade vinden: 48,8 procent van de respondenten was ertegen, 41,2 
procent stemde ermee in.
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een patstelling

was niet meer dan

Het overleg in de Contactraad ging intussen door. Er werd een aantal programmati
sche teksten geproduceerd, die algemene instemming kregen, maar niet konden 
voorkomen dat ook hier de irritatie toenam. Toen op 9 mei de samenwerkingsvorm 
aan de orde kwam, ging het mis. ARP-voorziter Veerman had uit de reacties in eigen 
kring begrepen dat fusie op basis van de strategie-nota ondenkbaar was. Hij wilde 
daarom niet verder gaan dan een federatie. Bij de toekomstige samenwerking moes
ten in ieder geval de wezenskenmerken van de oude partijen herkenbaar blijven. Hij 
stelde voor de partijpolitieke consequenties van het overleg voorlopig maar in het 
midden te laten. Andriessen en De Zeeuw vonden dit evenwel volstrekt onaan-

wens, het hele stuk was toch maar een voorlopig compromis. Het 
de eerste stap op de weg naar een volledig open partij.

Met de wijze waarop De Zeeuw zijn tevredenheid uitte, droeg hij bij aan de af
brokkeling van de broze eensgezindheid. Op 29 april bleek dat zijn optreden in 
christelijk-historische kring diepe weerzin had gewekt. Op de algemene vergadering 
van de CHU leken die dag de tegenstanders van de christen-democratische eenwor
ding voor het eerst voet aan de grond te krijgen. De sfeer was ronduit grimmig. Een 
afgevaardigde uit Putten riep onder luid applaus uit dat hij bezwaar had “tegen sa
mengaan met de heer De Zeeuw, die meer aanhanger schijnt te zijn van het huma
nisme, dan van het christendom”. Een andere spreker herinnerde er onder luid ap
plaus aan dat volgens de Heidelbergse Catechismus “de paapse mis in de grond van 
zaak niet anders dan een verloochening van het enige offer en lijden van Jezus 
Christus en een vervloekte afgoderij” was.S/

Het Uniebestuur geneerde zich enigszins voor de woedende partijgenoten. Van 
Verschuer vroeg de aanwezigen niet uit onverdraagzaamheid de deur voor de ka
tholieke mede-christenen dicht te slaan. Toen het op stemmen aankwam, bleek de 
algemene vergadering zo ver ook niet te willen gaan. Een motie van vijf kiesvereni
gingen volgens welke de christen-democratische samenwerking niet verder mocht 
gaan dan een federatief verband, kreeg nauwelijks steun. Dat betekende echter niet 
dat het bestuur carte blanche voor de fusie kreeg. Van Verschuer kreeg de vergade
ring mede achter zich doordat hij een andere motie overnam, waarin dezelfde kies
verenigingen vroegen om de algemene vergadering in het najaar opnieuw bijeen te 
roepen om over de samenwerking te beslissen.

Het rapport van de CH-begeleidingscommissie, dat enkele weken later uitkwam, 
was eveneens kritisch.88 De commissie had ernstige bezwaren tegen de zwartgallige 
kijk die de Contactraad had op de westerse samenleving. De auteurs waren volgens 
haar gedreven door een volstrekt negatieve behoefte aan zelfbeklag. Evenmin was 
de commissie gelukkig met de luchthartige wijze waarop de Contactraad lieden van 
allerlei slag dacht te verenigen. Natuurlijk, ook de CHU heette ongeacht de persoon
lijke geloofsovertuiging iedereen welkom die zich aangesproken voelde door haar 
mens- en maatschappijbeschouwing. Maar zij getuigde in haar program ten minste 
van een bijbelse visie op mens en samenleving en dat kon van de Contactraad niet 
worden gezegd.
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Van Andriessens interventies ging in ieder geval een goed signaal uit. De Contact- 
raad besloot alle stukken in handen van Steenkamp te geven, zodat deze een ultieme 
poging kon doen een nieuwe, voor allen aanvaardbare, nota te produceren. En 
ziet, het lukte. Steenkamp werd gelijk de apostel Paulus op de weg naar Damascus 
getroffen door het licht van het beslissende inzicht. “Ik zat in de auto en toen dacht 
ik ineens: het Evangelie vraagt wat en daar moet je antwoord op geven.(...) Het 
Evangelie doet een appèl op ons, daar moet je dus antwoord op geven. Het is een 
gave dat we dat mogen doen en de opgave dat we dat moeten doen.

De “antwoordfilosofie” werd het uitgangspunt van de christen-democratische 
doctrine. Op 13 juni had Steenkamp zijn stuk onder de titel ‘ op weg naar een ver
antwoordelijke maatschappij” gereed.94 Het bevatte alle noodzakelijke elementen, 
een maatschappij-analyse, een oplossing voor de grondslag-kwestie, een op beide

vaardbaar. Zij wezen erop dat er het voor KVP alles of niets was. Bij overeenstem
ming over de strategie moest onmiddellijk besloten worden tot de vorming van een 
partij die uiterlijk 1975 voltooid zou zijn. Zo niet, dan was het afgelopen met de 
vriendschap.89

Na de vergadering konden de aanwezigen alleen maar vaststellen dat er een pat
stelling ontstaan was. Zij gaven toe dat de strategienota eigenlijk niet was geworden 
wat ze ervan verwacht hadden. Er zaten te weinig inspirerende elementen in om 
verder mee te komen. In de daarop volgende weken ging het er steeds meer op lij
ken dat het christen-democratisch project ten einde liep. Prominente Kvp’ers als 
Marga Klompé vonden dat hun partij er nu maar beter mee op kon houden. Op 25 
mei meldde Trouw zelfs onder een grote kop op de voorpagina dat de KVP-top 
meende dat de confessionele fusie mislukt was. De krant achtte het zeer betekenis
vol dat nog dezelfde dag De Zeeuw een gesprek zou hebben met PvdA-voorzitter 
Van der Louw.

De conclusie van Trouw was echter voorbarig. De Zeeuw overwoog inderdaad 
serieus de ARP en de CHU in te wisselen voor de PvdA, maar niet de hele KVP-top wil
de van de christen-democratische samenwerking af. Andriessen en Steenkamp had
den nog niet alle hoop op een goede afloop verloren en hadden grote bezwaren te
gen een voortijdig gesprek met de PvdA. Andriessen had inmiddels een stevige ruzie 
met De Zeeuw uitgevochten. In een op 2 mei gepubliceerd artikel had hij zich tegen 
de opvattingen van De Zeeuw over de open partij gekeerd/0 Ook Andriessen wilde 
de waarde van de humanistische inspiratie ten volle erkennen, maar dat hoefde van 
hem niet tot uiting te komen in de grondslag van de partij. Nevenschikking van in
spiratiebronnen betekende volgens hem in feite het opgeven van inspiratie en identi
teit. En wie geen eigen identiteit had, had geen recht van bestaan. Op een KVp-bij- 
eenkomst in Etten-Leur legden Andriessen en De Zeeuw hun conflict bij, maar naar 
aanleiding van De Zeeuws gesprek met Van der Louw viel de fractieleider de partij
voorzitter opnieuw aan.91 Hij liet weten helemaal niet blij te zijn met diens gesprek 
met Van der Louw. Vooral het tijdstip vond hij ongelukkig. Er zou op dit moment 
wel eens een heel verkeerd signaal van kunnen uitgaan.
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een gemeenschappelijke heroriëntatie op 
de leeg geworden begrippen die alleen

gefundeerde politieke doctrine en een aantal op deze doctrine gebaseerde program
matische notities. De programmatische notities waren weinig opzienbarende uit
werkingen van de eerder in de Contactraad besproken stukken. Bij de politieke 
doctrine en de maatschappij-analyse knoopte Steenkamp aan bij de denkbeelden 
van Goudzwaard, maar zijn uitwerking was evenwichtiger dan diens oorspronkelij
ke opzet. Steenkamp verwees nergens direct naar het evangelie, schetste een zorge
lijk, maar geenszins larmoyant beeld van de samenleving en legde het accent op de 
geestelijke wortels van de maatschappelijke problemen, zonder aan de objectieve 
factoren voorbij te gaan.

Steenkamp constateerde dat de cultuur in een overgangsfase verkeerde. Dat ging 
gepaard met moeilijkheden zoals de problematiek van de arme landen, het vraagstuk 
van oorlog en vrede en de scheefgroei van de maatschappij naar de economische en 
technologische kant. De economische groei had het leven verrijkt en aangenamer 
gemaakt, maar de laatste jaren was gebleken dat de groei door haar eenzijdige ka
rakter ook kwalijke effecten had. Het ecologisch evenwicht werd verstoord, de na
tuurlijke hulpbronnen raakten op, de consumptiemaatschappij leidde tot “vermate- 
rialisering” en de zwakkeren kwamen in de knel. Deze problemen hingen samen 
met de groeiende complexiteit en grootschaligheid van de samenleving, maar wer
den aanzienlijk verscherpt door “twee bepalende invloeden uit het geestelijk krach
tenveld van deze tijd.” Deze invloeden waren, zo schreef Steenkamp Goudzwaard 
na, het polarisatiestreven en het vooruitgangsgeloof. Achter de scheefgroei van de 
maatschappij zaten “de stootkracht van een op ons eigen kennen en kunnen ge
oriënteerde heilsverwachting” en “een egocentrisme, dat de oorzaak van het kwaad 
in de wereld steeds doet zoeken bij anderen”.

De oplossing zocht Steenkamp niet in 
het evangelie. Van Goudzwaards betoog over 
in het licht van Gods woord weer opgeladen konden worden, had hij niets overge
laten. Steenkamp constateerde slechts dat voor alles een fundamentele mentaliteits
verandering nodig was. De mensen moesten bevrijd worden uit hun groepsegoïsme 
en expansiedrift “tot geestelijke ontplooiing” en “een daadwerkelijk dienen van de 
ander”. Dat betekende niet dat de economische groei stop gezet moesten worden, 
maar wel dat de eenzijdige groei omgebogen moest worden tot harmonische groei. 
Daarbij zou er minder ruimte zijn voor inkomensverhoging en zou het accent meer 
komen te liggen op rentmeesterschap, sociale gerechtigheid, menselijke waardigheid 
en beleving van de persoonlijke verantwoordelijkheid. In termen van beleid: op se
lectieve groei, verkleining van de inkomensverschillen en investeringen in immate
riële goederen als onderwijs en cultuur.

Volgens Steenkamp moest niet de staat, maar de samenleving zelf de grote maat
schappelijke problemen in de eerste plaats oplossen. “Wij zien”, zo schreef hij, “de 
samenleving als een veelvormige gemeenschap van mensen, groepen en volken, die 
ten aanzien van elkaar een wezenlijke verantwoordelijkheid dragen en ook geza
menlijk verantwoordelijk zijn. (...) Een ieder die politieke of economische macht 
bezit, moet daarvan verantwoording afleggen aan God en aan diegenen wier welzijn 
daarvan afhangt.”

Bij zijn staatsopvatting baseerde Steenkamp zich op Goudzwaards interpretatie
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van het begrip publieke gerechtigheid, zonder dat hij dit antirevolutionaire begrip 
met name noemde. Bij Goudzwaard was de overheid geroepen door onthouding en 
interventie de maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen. Steenkamp 
schreef dat de overheid ervoor moest zorgen dat “de mensen in hun gezinnen, in 
hun werk en in al hun sociale relaties hun verantwoordelijkheid voor de ander 
kwijtkunnen”. De overheid droeg de verantwoordelijkheid voor de samenleving als 
geheel. Zij moest grenzen stellen aan haar eigen regelzucht, maar haar “laatste ver
antwoordelijkheid” verplichtte haar tevens tot interventie waar en zover dat maar 
nodig mocht zijn. Daarom pleitte Steenkamp met een gerust geweten voor meer 
overheidsplanning in de economie en voor groei van de collectieve sector. Christen
democraten mochten dat doen, zo stelde hij, omdat de maatschappelijke verant
woordelijkheid regelmatig tekort schoot. Staatsinterventie zou, als het goed was, de 
maatschappij haar verantwoordelijkheid niet ontnemen, maar juist bevorderen dat 
de maatschappij haar verantwoordelijkheid aanvaardde.

In zijn uiteenzetting van de christen-democratische doctrine ging Steenkamp voor
bij aan de levensbeschouwelijke grondslag. Hij stelde wel dat de conceptie van de 
verantwoordelijke samenleving mede was gebaseerd op een levensbeschouwing, 
maar ging hierop niet nader in. Pas in een apart hoofdstuk schreef hij over het ka
rakter van de nieuwe organisatie die de christen-democraten voor ogen stond. Daar 
stelde hij dat voor de nieuwe organisatie “het Evangelie een uitdaging, een opgave 
en een gave tegelijk is: een uitdaging die een antwoord vraagt ook in de politiek; een 
opgave, die een bijzonder licht werpt op ons leven en onze samenleving en zijn ab
solute eisen stelt; een gave, waarin de vitaminen en de moed kunnen worden gevon
den om te bouwen aan nieuwe maatschappelijke verhoudingen”. Het evangelie was 
weliswaar geen “landkaart”, waarop exact aangegeven stond welke weg de politicus 
moest bewandelen, maar toch wel “een kompas dat de richting aanraadt”.

Direct na dit bevlogen getuigenis van evangelische bezieling schreef Steenkamp 
dat de christen-democraten hoopten dat velen “met hun eigen bezieling” tot dezelf
de politieke opstelling zouden kunnen komen en “het antwoord dat wij moeten ge
ven mee willen bepalen”. De politieke opstelling, en niet het evangelisch uitgangs
punt, zou beslissend zijn voor de nieuwe organisatie. “Het samenbindend element 
en het herkenningspunt zijn onze politieke strategie, ons actieprogram en ons be
leid, zoals wij die als antwoord op de Evangelische oproep blijvend vorm willen ge

ven.”Steenkamps voorstellen voor de organisatievorm waren een compromis tussen de 
ARP en de Kvp. In overeenstemming met de wensen van de KVP stelde hij dat de sa
menwerking gericht was op de vorming van een nieuwe partij, die geen samenbun
deling van de oude partijen mocht worden, maar werkelijk iets nieuws moest zijn. 
Hij kwam de ARP echter tegemoet door af te zien van een uiterste datum. Met zijn 
overige voorstellen probeerde hij de indruk van vrijblijvendheid die dit op zijn par
tijgenoten zou kunnen maken weer weg te nemen. Voor de kerst zouden de partij- 
organen de nota bespreken. Bij een positief oordeel zouden ze de daaropvolgende
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lente een gemeenschappelijk bestuursorgaan instellen dat de verdere ontwikkeling 
vorm kon geven. Tegelijk zouden ze een nieuwe politieke combinatie oprichten, 
“een christen-democratische beweging”, waarvan de leden van ARP, CHU en kvp via 
hun partijen automatisch lid zouden worden, terwijl anderen zich er rechtstreeks bij 
aan zouden kunnen sluiten. Ten slotte zouden ze moeten overwegen om bij de ver
kiezingen van 1975 met een gezamenlijke lijst uit te komen en daarna met een geza
menlijke Tweede-Kamerfractie te opereren.

In de Contactraad bleek dat Steenkamp op het laatste moment de sleutel uit de im
passe had gevonden. De deelnemers waren zonder uitzondering tevreden. Hoogen- 
dijk was zelfs uitgesproken enthousiast. Steenkamp was naar zijn mening doorge
drongen tot de universele bronnen van het christendom.95 Voor hem, Hoogcndijk, 
persoonlijk betekende dit de definitieve doorbraak uit het traditionele denkkader 
van de ARP en de bekering tot een nieuw soort christen-democratie, dat aansloot bij 
het wezen van het christelijk geloof. Anderen waren minder euforisch, maar voel
den zich toch aangestoken door Steenkamps enthousiasme. Ook zij meenden dat 
Steenkamp met de antwoordfilosofie geen moeizaam compromis, maar een verras
send nieuw idee geformuleerd had, dat als geen ander de gemeenschappelijke inspi
ratie weergaf. Veerman zou later die gemeenschappelijke inspiratie ook nog ver
woorden in de naam van het op te richten samenwerkingsverband. In het najaar 
stelde hij voor het samenwerkingsverband niet aan te duiden als Christen-Democra- 
tische Beweging, maar als Christen-Democratisch Appel.96

Hoewel de deelnemers zelf anders wilden geloven, was hun instemming zeker zo
zeer het gevolg van opluchting als van innerlijke overtuiging. De nota van Steen
kamp was hun laatste kans. Als zij dit stuk niet aanvaardden, zou het christendom 
waarschijnlijk binnen een generatie als machtsfactor uit de Nederlandse politiek 
verdwenen zijn. De politieke doctrine die Steenkamp had geformuleerd was eigen
lijk niet meer dan een verdienstelijke samenvatting van het denken van Goudzwaard 
en ook de antwoordfilosofie was veel minder oorspronkelijk dan de onderhande
laars geloofden. In feite vertoonde deze filosofie een sterke gelijkenis met de antire
volutionaire opvatting dat het staatsgezag “in de consciëntie beide van Overheid en 
onderdaan aan de ordinantiën Gods gebonden zij”. Het verschil bestond voorname
lijk daaruit dat Steenkamp de politieke betekenis van het bijbelse appel sterk relati
veerde. De toevoeging over de “eigen bezieling” maakte zijn beginselverklaring ui
terst ambivalent. Dat laatste zou de nieuwe beweging nog opbreken.




