
2.1 De samenwerking in Europees verband 

De Tweede Wereldoorlog mag in binnenlands-politiek opzicht 
in toenemende mate worden beschouwd als 'intermezzo',' in bui-
tenlands-politiek opzicht betekende de periode 1940-1945 een 
breuk met het verleden. Nederland liet zijn neutraliteitspolitiek 
varen en trad toe tot een aantal nieuw opgerichte internationa-
le organisaties. Dit proces van internationalisering zou ook zijn 
invloed doen gelden in de partijpolitieke sfeer. 
Reeds vóór 1945 hadden er contacten bestaan tussen Europese 
christen-democratische partijen, die voor wat Nederland betreft 
waren aangegaan door de RKSP.2  De christen-democratische sa-
menwerking over de grenzen heen kreeg echter een belangrijke 
nieuwe impuls, toen van 27 februari tot 2 maart 1947 leidende 
vertegenwoordigers van christelijk geïnspireerde partijen uit 
België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en 
Zwitserland elkaar op uitnodiging van de Konservativ-Christli-
chen Volkspartei  Schweiz  (KCVPS) in  Luzern  ontmoetten. In 
mei 1947 vond in het Belgische Chaudfontaine de officiële op-
richting plaats van de Nouvelles Equipes Internationales (NEI) 
als contactorgaan van Europese christen-democratische partij-
en.' De Nederlandse equipe binnen de NEI werd aanvankelijk 
opnieuw alleen gevormd door vertegenwoordigers van de KVP. 
In de zomer van 1951 kwamen voormannen van de ARP en de 
CHU met enkele Westduitse en Zwitserse protestants-christe-
lijke collega's te Königswinter in beginsel overeen een Protes-
tantse Vereniging voor Christelijke Politiek in Europa op te rich-
ten.4  Een reëel alternatief voor samenwerking met de katholie-
ken bleek dit echter niet.5  
Op 11 september 1952 sloten vooraanstaande leden van ARP, 
CHU en KVP zich aan bij de op die dag opgerichte christen-de-
mocratische fractie in de Gemeenschappelijke Vergadering van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Deze  
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fractie, die de Nederlander E.M.J.A. Sassen (KVP) tot haar eer- 
ste voorzitter koos en 38 van de in totaal 78 afgevaardigden tel- 
de, werd officieel erkend op 23 juni 1953 en gecontinueerd toen 
op 19 maart 1958 het Europees Parlement in Straatsburg de 
plaats innam van de Gemeenschappelijke Vergadering.6  Met 
medewerking van de vertegenwoordigers van ARP, CHU en 
KVP formuleerde zij in dit laatste jaar de volgende beginselver- 
klaring: 'De christen-democratische fractie verdedigt, onafhan- 
kelijk van elk godsdienstig dogma, van elk geloof en van elke 
kerk de beginselen waarop de Westerse beschaving is gebaseerd, 

)olitiek opzicht te weten de eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, en 
mezzo';' in bui- van haar vrijheid, waardigheid en rechten, in werkelijke gelijk- 
1940-1945 een heid van alle mensen en in verplichting tot broederschap.17  

raliteitspolitiek In 1953 traden de ARP en de CHU, na daartoe gepolst en ver- 
:e internationa- volgens officieel uitgenodigd te zijn door de KVP,8  ook toe tot  
rig  zou ook zijn de NET. In de ARP is Bruins Slot een van de drijvende krach- 

ten achter deze beslissing geweest. Met zijn boek Bezinning en 
assen Europese uitzicht. De motieven der huidige wereldontwikkeling en onze 
derland betreft roeping daarin (1952) introduceerde hij de nieuwe opvattingen 
mocratische sa- over het Europese federalisme in antirevolutionaire kring.9  Het 
een belangrijke formele besluit viel in de vergadering van het centraal comité op 
t 1947 leidende 28 oktober 1953. Tijdens deze vergadering werden enkele voor- 
de partijen uit waarden geformuleerd voor toetreding, waaronder het niet op 

Oostenrijk en zondag vergaderen van de NET en het gelijkberechtigd zijn van 
rvativ-Christ1i- de in de nationale equipe samenwerkende partijen)° 
ontmoetten. In Het hoofdbestuur van de CHU verklaarde zich op 7 november 
de officiële op- 1953, mede om redenen van financiële aard, met 19 tegen drie 
itionales (NEI) stemmen voorlopig voor één jaar bereid tot de NET toe te tre- 
ratische partij- den.'1  Het adviserende lid van het hoofdbestuur G.C. van Nif- 

-d aanvankelijk trik achtte de aansluiting 'volkomen  on-christelijk-historisch': 'In 
rs van de KVP. wezen is het een invitatie om mee te doen aan het pauselijk 
de ARP en de machtsstreven. Vele protestanten in Duitsland voelen niets voor 

estants-christe- de CDU of zuchten, als zij er in zitten, dan onder het juk van 
en een Protes- Adenauer en de zijnen. 112 
ropa op te  rich-  Daartoe genoodzaakt door de statuten van de Organisatie, die 
iet de katholie- bepaalden dat er slechts één equipe per land mocht zijn, gingen 

ARP, CHU en KVP gezamenlijk de Nederlandse equipe in de 
den van ARP, NET vormen. In 1965 werd de NET tijdens een congres in Taor- 
ite christen-de- mina (Italië) omgevormd tot Europese Unie van Christen-De- 
ergadering van mocraten (EUCD). Op  8 juli 1976 vond in Luxemburg de offi- 
(EGKS). Deze ciële oprichting plaats van de Europese Volkspartij (EVP) als 
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federatie van christen-democratische partijen in de Europese 
Gemeenschap. 
De mogelijkheid van een samengaan van ARP, CHU en KVP 
binnen Nederland werd de eerste helft van de jaren vijftig, voor-
al in KVP-kring, met een zekere regelmaat al wel geopperd. 
Doorgaans werd er echter aan toegevoegd, dat de tijd daarvoor 
'nog' niet rijp was. Dit gold ook voor C.P.M. Romme. Romme 
was van 1920 tot 1946 advocaat geweest te Amsterdam en van 
1935 tot 1937 buitengewoon hoogleraar in het staats- en admi-
nistratief recht, tevens belast met het onderwijs in sociale wet-
geving, aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. 
Voor de RKSP was hij van 1921 tot 1937 lid geweest van de ge-
meenteraad van Amsterdam, van 1935 tot 1937 lid van de Pro-
vinciale Staten van Noord-Holland, in 1937 lid van de Eerste Ka-
mer en van 1937 tot 1939 minister van Sociale Zaken in het vier-
de kabinet-Colijn. Sinds 4 juni 1946 was hij voorzitter van de 
KVP-fractie in de Tweede Kamer, welke functie hij tot 1953 com-
bineerde met die van staatkundig hoofdredacteur van De Volks-
krant. Ook maakte hij deel uit van het Comité-Monnet voor de 
Verenigde Staten van Europa.13  
In zijn brochure Katholieke politiek (1953) schreef Romme: 'Met 
de protestanten hebben wij, hier en nu, te weinig gemeenschap-
pelijks aan zedelijke achtergrond, om in één partijverband sa-
men te gaan.'14  In de vergadering van het dagelijks bestuur van 
de KVP op 15 maart 1954 liet hij zich in dezelfde geest uit: 

Daarnaast blijft bestaan de noodzaak van de zelfstandigheid der 
Nederlandse katholieken in politicis  óók  tegenover de protes-
tants-christelijke groepen. (...) Wanneer wij in Nederland ooit 
willen zorgen, dat wij er niet komen, dan kan dat door te zorgen, 
dat wij onze zelfstandigheid, ook naar die zijde, intomen. Het pro-
testants-christelijk karakter van de natie zit bij onze protestanten 
nog zéér diep. Spreker haalt ten bewijze hiervan enkele voor-
beelden aan: de plaatsbepaling van de tweede TH; de gelijkstel-
ling van 15 augustus en 1 november - in het kader van de rege-
ling der Zondagswet - met Goede Vrijdag; de gezinspolitiek en 
de processievrijheid. En in de CHU is op z'n minst sprake van 
een groep, die van een uitgesproken liberale geestesgesteldheid 
niet gespeend is. Spreker acht het verstandig gedachten in de rich-
ting van een aantasting onzer zelfstandigheid af te sluiten. Dat in-
ternationaal samenwerking tussen de christelijk-democraten op 
fractioneel niveau plaats vindt, juicht spreker toe. De positie der 
protestanten zou overigens aanzienlijk zwakker zijn wanneer zij 
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i de Europese zich van deze samenwerking zouden onthouden. Maar voor wat 
de Nederlandse verhoudingen betreft is de zelfstandigheid te- 

CHU en KVP genover de protestantse christenen thans en voor de naaste toe- 

en vijftig, voor- komst noodzakelijk.` 

wel geopperd. 
.e tijd daarvoor Ook KVP-secretaris L.A.H. Albering schreef in 1954, verwij- 
)mme. Romme zend naar de Westduitse Christlich-Demokratische  Union  
terdam en van (CDU): 'In Nederland is een dergelijke samenwerking in partij- 
laats- en admi- verband op dit ogenblik zeer zeker onverwezenlijkbaar, indien 
in sociale wet- men haar zou wensen. De "doorbraak" van de KVP uit is zeker 
iool te Tilburg. geen gebeurtenis, die op vrij korte termijn te verwezenlijken is.'16  
eest van de ge- Twee jaar later noemde oud-premier L.J.M. Beel het in een re- 
lid van de Pro- de bij het tienjarig bestaan van de KVP echter 'verrassend en 
El de Eerste Ka- verheugend te kunnen konstateren, dat een beter gesprek dik- 
ken in het vier- werf mogelijk blijkt tussen protestanten en katholieken ook over 
orzitter van de de meest diepgaande geestelijke en kerkelijke problemen, dat 
ij tot 1953  corn-  gestreefd wordt om een beter inzicht over, en weer te verkrijgen 
van De Volks- in elkanders geloofs- en levensvisie, en mede daardoor een bre- 

4onnet voor de der vertrouwen ook de ontmoeting op staatkundig terrein ver- 
gemakkelijkt'.17  

f Romme: 'Met 
gemeenschap- 

trtijverband sa- 2.2 De heroriëntatie van de ARP 
jks bestuur van 
e geest uit: Na de Tweede Wereldoorlog had voor de ARP het isolement, 

lfstandigheid der waarin de partij sinds 1939 verkeerde, aanvankelijk voortge- 

riover de trotes- duurd. In 1952 trad de partij in de personen van J. Algera en J. 
Nederland ooit Zijlstra echter toe tot het derde kabinet-Drees. Zijlstra, die van  

it  door te zorgen, 1952 tot 1963 achtereenvolgens minister van Economische Za- 
iitomen. Het pro- ken en Financiën was, alsmede lijsttrekker in 1956 en 1959, werd 
nze protestanten een vooraanstaand vertegenwoordiger van wat wel is genoemd  
an  enkele voor- het 'modern-christelijk staatsmanschap' in de ARP.18  Deze  rich- 

[H; de gelijkstel- ting wenste het sociaal-economisch beleid van de kabinetten op 
der van de rege- Brede Basis onder Drees als een integraal onderdeel van AR- 
gezinspolitiek en beleid te aanvaarden. Ook op andere punten wilde zij openstaan 
ninst sprake van 
estesgesteldheid voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 

achten in de  rich-  Tegen dit modern-christelijk  beleid ontstond m de loop van de 
;e sluiten. Dat in- jaren vijftig en zestig oppositie van wat kan worden aangeduid 
—democraten op als de 'traditionele antirevolutionaire denkrichting'.19  Bekende 
e. De positie der vertegenwoordigers van deze richting waren H. Aigra, A.B. 
zijn wanneer zij Roosjen en M.W. Schakel. 
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De weg voor een verdere beleidsmatige heroriëntatie in de ARP VolkshuisveStir 
werd achteraf gezien vrijgemaakt, toen Schouten midden jaren Eibergen inged 
vijftig terugtrad als partij- en fractievoorzitter. W.P. Berghuis ningwetwon1flg 
volgde hem op als partijvoorzitter.` Berghuis, die rechten had sis', koos partij' 
gestudeerd aan de Vrije Universiteit (VU), was ambtenaar ge- tirev01Uti011a1re 
weest op de provinciale griffie te Groningen, burgemeester van In de hierop vol 
Smilde en raadsheer van het Bijzondere Gerechtshof te Leeu- ter gezamenlijk 
warden. Sinds juni 1952 was hij burgemeester van Kampen. De richting binnen 
ARP-Tweede-Kamerfractie koos op haar beurt J.A.H.J.S. der leiding van 
Bruins Slot tot haar nieuwe voorzitter.21  Bruins Slot had rech- ber 196132  kan 
ten gestudeerd aan de VU en was burgemeester geweest van scheiden, zij he 
Adorp. Op het moment van zijn verkiezing was hij hoofdredac- heroriëntatie  vi  
teur van Trouw. oktober 1962 v 
Berghuis en Bruins Slot stonden bij hun aantreden allerminst er oog voor te I 
positief tegenover de Brede Basis. Veeleer hoopten zij, evenals aan het gevaar I 
Schouten, op een terugkeer van de vooroorlogse Coalitie.22  Me- starren in een 
de om deze reden kon het na de verkiezingen van 1956 gevormde stuwende karal 
vierde kabinet-Drees in zekere zin reeds worden beschouwd als tekenis zou kul 
een 'noodkabinet'  .23  Toen dit kabinet in december 1958 ten val van deze versta: 
kwam, verklaarde Bruins Slot: 'Dit is de gelukkigste dag van mijn is genoemd. Z 
leven!  524  Evenals twee jaar eerder, ging de voorkeur van hem en dacht dat wij 0 

Berghuis uit naar hernieuwde regeringssamenwerking van ARP, zig zijn de bod 
CHU en KVP alleen. Toen dit op grond van de verkiezingsuit- ven, en waarin 
slag niet goed mogelijk bleek,25  merkte Berghuis in het mode- het verleden 01 

ramen op: 'Een van onze belangrijkste wensen met betrekking Wat de breder 
tot de verkiezingsuitslag is ( ... ) de bodem ingeslagen. '26  In plaats beste worden 
van een Coalitie-kabinet trad het kabinet-De Quay aan, wat het de citaten uit 1( 

begin markeerde van een periode van overwegend confessio- zijn partij tUSS( 
neel-liberale coalities.27  partijconvent V 

Zes vooraanstaande leden van de ARP - J. van Eibergen, W.F. haar aard radii 
de Gaay Fortman, C.P. Hazenbosch, C. van Nierop, B. Roolvink zijn de politiek 
en M.  Ruppert  - richtten hierop een brief tot het centraal co- delen. 16 Een v 
mité van hun partij, waarin zij hun ongerustheid tot uitdrukking lisch-radicale C 

brachten over de deelname van de ARP aan het kabinet-De ARP, waarvan 
Quay. Wegens het ontbreken van voldoende garanties voor een doen uitkomef 
christelijk-sociaal beleid, was er volgens de briefschrijvers door I volutionaire ri 
het zitting nemen van de antirevolutionaire bewindslieden J. van het politieke 0 
Aartsen en Zijlstra in dit kabinet 'een gevoelige knauw' toege- radicaal. 537 
bracht aan het karakter van de ARP als volkspartij.28  Het cen- Tijdens het naj 
traal comité gaf evenwel niet toe.29  Ook toen de AR-Tweede- zichzelf de vra 
Kamerfractie tijdens de behandeling van de begroting van in Nederland 1 
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tatie in de ARP Volkshuisvesting in december 1960 stemde vóór een door Van 
n midden jaren Eibergen ingediende motie tot verhoging van het contingent wo- 
W.P. Berghuis ningwetwoningen, hetgeen leidde tot de zogeheten 'huizencri- 
lie  rechten had sis', koos partijvoorzitter Berghuis openlijk de zijde van de  an- 
ambtenaar ge- tirevolutionaire bewindslieden.30  

rgemeester van In de hierop volgende jaren legden Berghuis en Bruins Slot ech- 
tshof te Leen- ter gezamenlijk de basis voor de latere 'radicaal-evangelische' 

in Kampen. De richting binnen de ARP .31  De koerswijziging van de AR-top on- 
urt J.A.H.J.S. der leiding van Bruins Slot inzake Nieuw-Guinea van septem- 
Slot had rech- ber 196132  kan daarbij achteraf worden beschouwd als een be- 

er geweest van scheiden, zij het niet onbelangrijk ,33  onderdeel van een bredere 
hij hoofdredac- heroriëntatie van de ARP. Tijdens het AR-partijconvent van 13 

oktober 1962 verklaarde Berghuis: 'ik geloof dat wij goed doen 
eden allerminst er oog voor te hebben, dat wij in de eerste na-oorlogse periode 
)ten zij, evenals aan het gevaar hebben blootgestaan met onze beginselen te ver- 
Coalitie  .22  Me- starren in een veranderende wereld, waardoor het levende en 
1956 gevormde stuwende karakter van een christelijke beginselpolitiek aan be- 
beschouwd als tekenis zou kunnen hebben ingeboet.  '34  Het is de doorbreking 
er 1958 ten val van deze verstarring, die door Berghuis 'het nemen van de bocht' 

;te dag van mijn is genoemd. Zoals Berghuis in deze zelfde rede opmerkte: 'ik 
eur van hem en dacht dat wij over dat gevaar nu heen zijn en dat wij thans be- 
rking van ARP, zig zijn de bocht te nemen naar de tijd waarin wij zeer reëel le- 
verkiezingsuit- ven, en waarin wij met dezelfde geestelijke opdracht als die van 
is in het mode- het verleden ons naar de toekomst richten.135  
met betrekking Wat de bredere heroriëntatie van de ARP inhield, kan nog het 
gen. '26  In plaats beste worden aangegeven aan de hand van enkele kenmerken- 
tay aan, wat het de citaten uit redevoeringen van Berghuis op bijeenkomsten van 
end confessio- zijn partij tussen 1963 en 1966. Zo merkte hij tijdens het AR- 

van 23 maart 1963 op: 'Christelijke politiek is naar partijconvent 
Eibergen, W.F. haar aard radicaal, in de zin van een voortdurend bezig willen 
op, B. Roolvink zijn de politiek tot op haar wortels terug te voeren en te beoor- 
et centraal co- delen.  536  Een van de eerste pogingen tot een dergelijke evange- 
tot uitdrukking lisch-radicale opstelling was het program van actie 1963 van de 
het kabinet-De ARP, waarvan Berghuis bij deze zelfde gelegenheid zei: 'Het wil 
'anties voor een doen uitkomen, in aansluiting op de oorsprongen van de antire- 
fschrijvers door volutionaire richting, dat zij in het kerkelijke oecumenisch is, in 
ndslieden J. van het politieke op de wereld gericht, mondiaal is en in het sociale 

knauw' toege- radicaal.'37  
artij ,28  Het cen- Tijdens het najaarsconvent van 31 oktober 1964 stelde Berghuis 
le AR-Tweede- zichzelf de vraag welke plaats de ARP in het politieke spectrum 
begroting van in Nederland innam. Vóór de Tweede Wereldoorlog hadden de 
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confessionele partijen 'rechts' en de niet-confessionele partijen wenden van de 
'links' geheten. Berghuis achtte dit onderscheidingskenmerk nog streven naar ve 
altijd van wezenlijke aard en wenste voor zichzelf daaraan vast zichtloos beho 
te houden. In andere landen, waar men het Nederlandse orga- jongeren, verei 
nisatiepatroon niet kende, werd de onderscheiding rechts-links satie (ARJOS) 
echter gebruikt in de zin van conservatief en vooruitstrevend. J.N. Scholten e 
Na de Tweede Wereldoorlog was dit criterium, mede als gevolg werkgroepen ( 
van de Doorbraakbeweging ook door de Nederlandse politieke hangers van de 
verhoudingen gaan heen spelen. De confessionele partijen had- VU-hoogleraar 
den het onderscheidingskenmerk vooruitstrevend-conservatief, bezwaren van d 
aldus Berghuis, altijd afgewezen als een kenmerk van niet-es- gen het modern 
sentiële aard. Daarom kon het volgens Berghuis echter nog geen top in grote lji 
kwaad het eens op de eigen partij toe te passen: 'En', zo ver- tot aanhangers 
volgde hij, 'dan is het goed te stellen, dat in die zin genomen de ihen zouden vo 
ARP van huis-uit (ik denk aan figuren als Kuyper en Talma) bureau van de :  
maar niet minder in de benadering van de politieke vraagstuk- Prins, W.C.D. 
ken van vandaag sociaal gezien zowel nationaal als internatio- 1 en artikelen in 
naal links is.'38  De partij als gel 
Over de keuze van de regeringspartner verklaarde de antirevo- werken. Reeds 
lutionaire partijleider in dezelfde tijd, dat samenwerking met Slot de nodige 
niet-confessionele partijen voor de ARP een zaak was van  an-  merverkiezingc 
dere en meer incidentele orde dan met de christelijke. Dat deed verenigingen Z( 

volgens hem echter niet af aan de 'algemeen-democratische' centraal comit 
waardering voor die andere partijen, ofschoon wel gezegd moest werk - geheel 1 

worden, dat juist in dit opzicht de ene partij de ARP wel eens Korte tijd hieri 
wat beter lag dan de andere. Berghuis vervolgde: 'Het klinkt als van verontrust 
ik dat zo ineens zeg, misschien wat gek, maar het is een feit, dat getiteld Veron 
wij, antirevolutionairen, met de socialisten, vooral de van-huis- Fleur, Ch.G. M 
uit socialisten, een sterkere democratische verwantschap heb- planke en D. \' 
ben, dan met andere partijen, ik zou haast willen zeggen: dan van actie 1963 
met alle andere partijen.'39  ring van de  an  
In 1966 introduceerde Berghuis in zijn diesrede voor de Eind- digheden. De 1 

hovense SSR (Societas Studiosorum Reformatorum) als voor- tionaire  begins  
lopig sluitstuk van deze ontwikkeling de aanduiding 'Evangeli- recht en interr 
sche Volkspartij' als ondertitel voor de ARP.` I bon, het socia 

het subsidiebe 
op een voorkei 

2.3 De verontrusting binnen de ARP de AR-kandid 
In het najaar 

De heroriëntatie van de ARP leek juist op tijd te komen om een bezinningscom 
deel van de toenmalige jonge generatie, die overwoog zich af te Anti-Revoluti 
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;ionele partijen wenden van de antirevolutionaire politiek, hoop te geven dat een 

gskenmerk nog streven naar vernieuwing van de partij niet op voorhand als uit- 

lf daaraan vast zichtloos behoefde te worden beschouwd .41  Behalve groepen 

lerlandse orga- jongeren, verenigd in de Anti-Revolutionaire Jongerenorgani- 

ing rechts-links satie (ARJOS) en in de eind 1963 door Bruins  Slots  schoonzoon 

ooruitstrevend. J.N. Scholten en VU-medewerker P.J. Boukema opgerichte AR- 

nede als gevolg werkgroepen (ARWG),42  ontwikkelden ook verschillende aan- 

andse politieke hangers van de zogeheten 'Wijsbegeerte der Wetsidee' van de 

Ie partijen had- VU-hoogleraar H. Dooyeweerd en anderen - die tot dan toe de  

id-conservatief, bezwaren van de traditioneel-antirevolutionaire denkrichting te- 

rk van niet-es- gen het modern-christelijke beleid van een gedeelte van de ARP- 

echter nog geen top in grote lijnen hadden gedeeld - zich tot op zekere hoogte 

n: 'En', zo ver- tot aanhangers van de radicaal-evangelische denkrichting. Van 

,in genomen de hen zouden vooral enkele stafleden van het wetenschappelijk 

per en Talma) bureau van de ARP, de Dr. A. Kuyperstichting, onder wie J.H. 

ieke vraagstuk- Prins, W.C.D. Hoogendijk en B. Goudzwaard,43  via brochures 

I als internatio- en artikelen invloed uitoefenen binnen de ARP. 
De partij als geheel kon de ommezwaai echter maar moeilijk ver- 

de de antirevo- werken. Reeds in de Nieuw-Guinea-kwestie ontmoette Bruins 

enwerking met Slot de nodige weerstand. Bij de kandidaatstelling voor de Ka- 

Lak was van  an-  merverkiezingen van 1963 eindigde hij door toedoen van de kies- 

lijke. Dat deed verenigingen zoveel lager op de lijst dan in het voorstel van het 

-democratische' centraal comité, dat hij zich - afgezien van zijn journalistieke 

el gezegd moest werk - geheel terugtrok uit de politiek .44 

ARP wel eens Korte tijd hierna manifesteerde zich binnen de ARP een groep 

'Het klinkt als van verontruste antirevolutionairen ('Verar'). In een brochure, 

t is een feit, dat getiteld Verontrust - waaraan meewerkten G. Buiten, A. la 

ral de van-huis- Fleur, Ch.G. Meeder, J.P.A. Mekkes, L.W.G. Scholten, C.J. Ver- 

wantschap heb- planke en D. Vreugdenhil -, stelde deze groep, dat het program  

Len  zeggen: dan van actie 1963 van de ARP in het teken stond van een relative- 
ring van de antirevolutionaire beginselen naar tijd en omstan- 

voor de Eind- digheden. De brochure bevatte hoofdstukken over antirevolu- 

Drum) als voor- tionaire beginselen, antirevolutionair staatsrecht, internationaal 

iding 'Evangeli- recht en internationale politiek, Indonesië-Nieuw Guinea-Am- 
bon, het sociaal-economisch beleid, de vrijheid van onderwijs, 
het subsidiebeleid en volkshuisvesting.45  'Verar' riep de kiezers 
op een voorkeurstem uit te brengen op de toenmalige nr. 15 van 
de AR-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, M.W. Schakel.46  
In het najaar van 1963 stelde het moderamen van de ARP een 

komen om een bezinningscommissie in, ook wel commissie Principieel karakter 

rwoog zich af te Anti-Revolutionaire Partij genoemd, die tot taak kreeg een no- 



ta op te stellen welke als basis kon fungeren voor besprekingen Geleidelijk leel 
met de verontrusten.47  Toen Berghuis een jaar later niettemin gelisch-radicale 
zijn uitspraak deed over het 'sociaal-linkse' karakter van de par- tij Dat de pai 
tij, kreeg hij een stroom van kritiek te verwerken. Aanvankelijk groep verontru 
waren het de verontrusten zelf die zich roerden. Zo bevatten de in de richting v 
notulen van de vergadering van het moderamen van 28 novem- lijk in niet onF 
ber 1964 de volgende weergave van een interventie van ds. W.H. sterke culturele 
Velema: '[D]e opmerkingen van de voorzitter in zijn rede op het wel partijleidin 
laatste partijconvent waren psychologisch zo onjuist, dat u, al-  ties,  die vanouc 
dus spreker, ons in de gordijnen joeg. Wij zeiden: als dat nu het meen en de Al 
resultaat van het gesprek is, dan weten wij niet waar wij aan toe de een rol, dat 
zijn.148  Berghuis hield echter voet bij stuk. Op de opmerking van inhouden van e 
verontruste zijde dat vanwege zijn laatste rede mensen bedankt - althans in het 
hadden als lid van de partij, reageerde hij door te stellen, 'dat eeuw - had aar 
het dan des te meer nodig was om te zeggen wat hij gezegd heeft. sche kritiek' op 
Spreker heeft dat ook zeer bewust gedaan. Als men dit voelt als 
een klap in het gezicht, verontrust dat spreker op zijn beurt. '49 
Twee weken later uitten ook anderen kritiek aan het adres van 2.4 De 'aanzc 
Berghuis, waarbij met name zijn solistische wijze van opereren 
het moest ontgelden. Tot de critici behoorde de latere opvolger Behalve tot  eel  
van Berghuis als AR-partijvoorzitter, A. Veerman: 'Spreker Berghuis gedur 
meent, dat alle organen, die namens de partij spreken, dat be- 1968) getracht 
leid samen moeten "verkopen". Er moet overleg zijn over wat de confessionel 
wij verkopen en hoe wij dat doen. 150 doen door  mid  
De bezinningscommissie bracht in de loop van 1964 een - door ljke volksparti 
Berghuis opgestelde - nota uit, getiteld 'Het principiële karak- Dit verlangen' 
ter der Anti-Revolutionaire Partij'.51 Op  1 februari 1965, toen kwam voort ui 
de commissie inmiddels zesmaal in vergadering bijeen was ge- tussen ARP en 
weest, werden haar werkzaamheden echter voor onbepaalde tijd de Berghuis in 
opgeschort. Als reden hiervoor gaf Berghuis op, dat tijdens be- reformeerd Pol 
sprekingen tussen de dagelijkse besturen van ARP en CHU als uitvloeisel 
overeenstemming was bereikt over een aan hem en Van Niftrik ken in Nederla 
te verlenen opdracht een stuk te schrijven inzake de algemene van 20 juni 195 
conceptie van de ene protestants-christelijke partij die zij voor ren en dat, mit 
ogen hadden.52  Maar ook toen dit project eenmaal was verzand, groeien': 'ik w 
kwam de bezinningscommissie niet meer bijeen. Tijdens een ver- wij hen missen 
gadering van het moderamen van zijn partij merkte Berghuis op: partij.557  
'In de Gereformeerde Kerken is gebleken, dat als men zich op In toenemende 
dit soort zaken vastbijt, er brokken komen. ( ... ) Veel gescherm het behoud va 
met woorden is zeer gevaarlijk. Wat dit betreft hebben wij nog vloed in Nedei 
te maken met een brok erfenis.'53  kiezingen van 



r besprekingen Geleidelijk leek er derhalve een kloof te groeien tussen het evan- 
later niettemin gelisch-radicale deel van de AR-leiding en de rest van de par- 
kter van de par- tij.54  Dat de partij zich - met uitzondering van de relatief kleine 
i. Aanvankelijk groep verontrusten - niettemin neerlegde bij de koerswending 
Zo bevatten de in de richting van het evangelisch radicalisme, moet waarschijn- 
van 28 novem- lijk in niet onbelangrijke mate worden toegeschreven aan de  

tie  van ds. W.H. sterke culturele cohesie, inclusief de aanspreekbaarheid van zo- 
zijn rede op het wel partijleiding als achterban op evangelische waarden en no- 
ijuist, dat u, al-  ties,  die vanouds binnen de 'gereformeerde' wereld in het alge- 
n: als dat nu het meen en de ARP in het bijzonder heeft bestaan. Tevens speel- 
vaar wij aan toe de een rol, dat verwerping van de nieuwe koers verwerping zou 
opmerking van inhouden van een deel van het gedachtengoed van Kuyper, die 

nensen bedankt - althans in het begin van de jaren negentig van de negentiende 
te stellen, 'dat eeuw - had aangedrongen op het uitoefenen van 'architectoni- 

Lij gezegd heeft. sche kritiek' op (de structuur van) de samenleving.55  
nen dit voelt als 
p zijn beurt.` 
n het adres van 2.4 De 'aanzoeken' van Berghuis 

7.e van opereren 
latere opvolger Behalve tot een beleidsmatige heroriëntatie van de ARP, heeft  
=an:  'Spreker Berghuis gedurende zijn twaalfjarig partijvoorzitterschap (1956- 
;preken, dat be- 1968) getracht te komen tot een nieuwe start op het gebied van 
eg zijn over wat de confessionele partijvorming. In eerste aanleg wenste hij dit te 

doen door middel van de vorming van een protestants-christe- 
1964 een - door lijke volkspartij. 
incipië1e karak- Dit verlangen van Berghuis, dat bij hem reeds langer leefde,56  
ruari 1965, toen kwam voort uit de in zijn ogen sterke principiële verwantschap 

bijeen was ge- tussen ARP en CHU. Deze principiële verwantschap bespeur- 
onbepaalde tijd de Berghuis in beginsel ook bij de SGP en - vooral - bij het Ge- 
, dat tijdens be- reformeerd Politiek Verbond (GPV), dat in 1948 was opgericht 
ARP en CHU als uitvloeisel van de scheuring binnen de Gereformeerde Ker- 

ri Van Niftrik ken in Nederland uit 1944. Zo merkte hij op het partijconvent 
Lke de algemene van 20 juni 1959 op, dat de wonden met het GPV nog vers Wa- 
artij die zij voor ren en dat, mits op elkaar gedrukt, 'zij nog weer aaneen kunnen 
aal was verzand, groeien': 'ik weet niet, of zij ons missen. ik wil wel zeggen, dat 
Tijdens een ver- wij hen missen als belangrijk element in de structuur van onze 
kte Berghuis op: partij. 557 

als men zich op In toenemende mate speelde hiernaast bij Berghuis de zorg om 

) Veel gescherm het behoud van de georganiseerde protestants-christelijke in- 
hebben wij nog vloed in Nederland een rol 58  Reeds bij de Tweede-Kamerver- 

kiezingen van 1952 had de ARP stemmen verloren. Bij de Ka- 

61 



merverkiezingen van juli 1956 kwamen de ARP en de CHU door slotartikel opgc 
hernieuwd verlies van de ARP uit op in totaal 18 zetels - het een gezamenliji 
laagste aantal sinds 1918. De redactie van Anti-Revolutionaire teljke opdrach 
Staatkunde liet hierop een bijzonder na-verkiezingsnummer ver- kundig leven a 
schijnen, onder de titel 'Waarom hebben wij verloren? Wat staat ding op het nie 
ons te doen?', met daarin bijdragen van W. Aantjes, Berghuis, tionaire of chris 
mevr. F.T. Diemer-Lindeboom, I.A. Diepenhorst, Mekkes, J. volkskarakter, 
Meulink, J.W. Ooms, G. Puchinger,  Ruppert,  Velema, Verplan- der leiding van 
ke en S.U. Zuidema.59  eigen aard tot 
Aan de pogingen de protestants-christelijke positie in het poli- nomen van de o 
tieke krachtenveld te versterken, lag op haar beurt weer de hoop er onder de ver 
ten grondslag op deze wijze een krachtiger tegenwicht te kun- ter slechts één 
nen bieden tegen de katholieke invloed in de Nederlandse poli- nistische.67  
tiek en samenleving, die in de ogen van velen in de jaren veer- Ook uit de krir 
tig en vijftig groeiende was .60  Deze hoop, aldus Berghuis in een aangedrongen 
rede voor het AR-partijconvent van 19 april 1958, kwam niet christelijke zijd 
voort uit anti-papisme: 'Onze vrienden van de KVP ( ) zeg ik: ...  1957 de besture 
de relatie met de KVP zou, naar mijn mening, juist vergemak- menspreking, o 
kelijkt worden, indien naast de grote katholieke partij een ster- deze eenheid e 
ke niet te veel kleinere protestantse formatie zou staan. '61 ten op de deeli 
Zijn eigen partij had Berghuis, zo leek het, zeker aanvankelijk tieke leven. An 
in belangrijke mate mee in zijn streven naar de vorming van een waren de onvei 
protestants-christelijke volkspartij  .62  Zo had een in november het openbare 1€ 
1952 door het centraal comité van de ARP ingestelde  commis-  ders hadden va 
sie onder voorzitterschap van Roosjen, waarvan R. Gosker Se- ciaal gebied.68  
cretaris was geweest, in het door haar twee jaar later uitgebrachte i Tijdens deze s 
reorganisatierapport reeds gepleit voor samenwerking met de merkte Unievc 
CHU en andere protestants-christelijke organisaties.63  En in no- ARP en CHU 
vember 1957 verklaarde Zijlstra in een rede te Utrecht: 'De pro- heid zou leider 
blemen die AR en  CH  uit elkaar hebben gedreven in het laatst menverlies aan 
van de vorige eeuw, (afgezien nog van het zo menselijke feit, dat Volgens hem 
persoonlijkheden als dr. Kuyper en jhr. De Savornin  Lohman  meer bestreder 
wel altijd moeilijk naast elkaar in de hoogste regionen van een menwerking, w 
partij zullen kunnen verkeren), ik herhaal: die problemen kun- tig en is reëel. I 
nen op het ogenblik onze marsroute niet meer bepalen. Hoe be- I  praktisch onm 
langrijk en diepingrijpend theologische achtergronden ook mo- spreksleider or 
gen verschillen, deze verschillen vermogen ons niet meer te in- blijkt het een z 
spireren. Men beseffe wel, dat deze verschillen onze jongere ge- logische besch 
neratie niet meer interesseren. Men kent ze niet en poogt niet weging komt. 
meer ze te kennen.'64  Bij de herziening van het beginsel- en al- het gevaar van 
gemeen staatkundig program van de ARP in 1961 werd in het wording niet t  
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n de CHU door i slotartikel opgenomen, dat de partij 'in het bijzonder nastreeft 
18 zetels - het een gezamenlijk optreden van  alien,  die de reformatorisch-chris- 
-Revolutionaire teljke opdracht in de zin van dit program ook voor het staat- 
igsnummer ver- kundig leven aanvaarden'.65  Volgens de eerste zin van de inlei- 
oren? Wat staat ding op het nieuwe program vertegenwoordigde de antirevolu- 
ntjes, Berghuis, tionaire of christelijk-historische richting 'die grondtoon van ons 
rst, Mekkes, J. volkskarakter, welke zich onder invloed der Hervorming en on- 
lema, Verplan- der leiding van Oranje gevormd heeft en omstreeks 1572 in zijn 

eigen aard tot openbaring kwam'.66  Daarmee werd afstand ge- 
;itie in het poli- nomen van de ooit door Kuyper geformuleerde gedachte, als zou 
Lrt weer de hoop er onder de verschillende tonen in het Nederlandse volkskarak- 
enwicht te kun- ter slechts één als grondtoon mogen gelden, te weten de calvi- 
derlandse poli- nistische.67  

a de jaren veer- Ook uit de kring van het CNV werd in deze jaren - opnieuw - 
Berghuis in een aangedrongen op grotere politieke eenheid aan protestants- 
958, kwam niet christelijke zijde. Zo nodigde het bestuur van het CNV in maart 
KVP ( ... ) zeg ik: 1957 de besturen van ARP, CHU, CVP en SGP uit voor een sa- 
juist vergemak- menspreking, omdat hem was gebleken dat het ontbreken van 
partij een ster- deze eenheid een van de factoren was die belemmerend werk- 
)u staan. 61 ten op de deelname van de christelijke arbeiders aan het poli- 
:er aanvankelijk tieke leven. Andere factoren, die in de brief stonden genoemd, 
,orming van een waren de onverschilligheid onder werknemers ten aanzien van 
en in november het openbare leven en de weinig gunstige indruk die veel arbei- 
estelde  commis-  ders hadden van het beleid van de confessionele partijen op  so- 
n  R. Gosker Se- ciaal gebied.68  
Lter uitgebrachte Tijdens deze samenspreking, die plaatsvond op 9 mei 1957, 
werking met de merkte Unievoorzitter Tilanus - na enkele verschillen tussen 
aties.63  En in no- ARP en CHU te hebben genoemd - op, dat geforceerde een- 
Jtrecht: 'De pro- heid zou leiden tot stichting van nieuwe partijen en tot stem- 
ven in het laatst menverlies aan de PvdA, aan de SGP en misschien aan de VVD. 
nselijke feit, dat Volgens hem was het al veel waard, dat AR en  CH  elkaar niet 
Lvornin  Lohman  meer bestreden op de wijze als voor de oorlog gebeurde: 'Sa- 
egionen van een menwerking, waar dit maar mogelijk is, is gewenst en is prach- 
problemen kun- tig en is reëel. Maar fusie, althans binnen een afzienbare tijd, is 
)epalen. Hoe be- praktisch onmogelijk. '69  CNV-voorzitter  Ruppert,  die als ge- 
ronden ook mo- spreksleider optrad, stelde hier tegenover: 'In de vakbeweging 
niet meer te in- blijkt het een zegen te zijn, dat men vanuit verschillende theo- 

onze jongere ge- logische beschouwingen tot een ongedeelde christelijke vakbe- 
iet en poogt niet weging komt. Zou dit nu in de politiek niet kunnen? Ziet men 
t beginsel- en al- het gevaar van stemmenverlies en afscheiding bij en door een- 
1961 werd in het wording niet te groot? Er is verschil van klimaat bij ARP en 
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CHU. Spreker ontkent dit niet. Maar is dat een reden om ge-
deeld te blijven? Het klimaat in het CNV is anders dan dat in de 
AR-Partij. Toch zijn antirevolutionairen lid van het CNV en 
CNV'ers lid van de ARP. '70 
Tijdens een tweede samenspreking, op 12 juli 1957, bleek de 
CVP ondanks aandringen van H.K.J. Beernink en Berghuis niet 
bereid de garantie te geven, dat zij de ARP en de CHU niet zou 
bestrijden. Hierop weigerden de delegaties van de beide laatst-
genoemde partijen verder te spreken en restte  Ruppert  weinig 
anders dan de bijeenkomst te beëindigen .71  Nadat eerdere po-
gingen een geschikte datum te vinden waren mislukt, troffen 
CNV, ARP en CHU elkaar op 10 oktober 1958 voor een ver-
volgbespreking in kleiner verband.72  
Tenslotte bleek tijdens een reeks van tien door de contactcom-
missie hervormd-gereformeerde antirevolutionairen met her-
vormd-gereformeerde predikanten in de jaren 1960 en 1961 ge-
organiseerde conferenties, dat de houding ten aanzien van de 
ARP 'niet enthousiast' was. Een samengaan van de ARP en de 
CHU was, zo werd van de zijde van de predikanten naar voren 
gebracht, gewenst: 'één protestants-christelijke partij zou alles 
veel gemakkelijker maken.'73  

2.5 De gereserveerde opstelling van de CHU 

Bij de CHU-leiding, daarentegen, vond het verlangen van Berg-
huis naar een samengaan van antirevolutionairen en christelijk-
historischen weinig weerklank. In zijn rede voor de algemene 
vergadering op 13 april 1955 verklaarde Tilanus, dat wanneer de 
ARP het reorganisatierapport van de commissie-Roosjen aan-
nam en verzoeken om samensprekingen de CHU zouden berei-
ken, het hoofdbestuur dit zeker niet zou afwijzen  .74  De verkie-
zingsuitslag van 1956, die voor de CHU een geringer verlies op-
leverde dan voor de ARP, leidde bij de CHU-top echter tot een 
terugkeer naar een terughoudende opstelling jegens de antire-
volutionairen. Voor de praktijk gaf Tilanus de volgende richtlijn 
aan: 'Heel dicht bij elkaar, zo mogelijk naast elkaar, maar in ei-
gen organisatie. 175 
Als reactie op de stemmen die niettemin ook in christelijk-his-
torische kring opgingen om CHU en ARP in één verband bij el-
kaar te brengen, verscheen op 31 januari 1958 een brochure van 



i reden om ge- een negental vooraanstaande CHU-leden - M.A. Geuze, Th.L. 
rs dan dat in de Haitjema, H. Kikkert, G.A. Kluitenberg, S. Kooistra, Van Nif- 
n het CNV en trik, R. Pollema, G. Vixseboxse en jkvr. C.W.I. Wttewaal van 

Stoetwegen -, getiteld Een getuigenis. Waarom wij  CH  zijn en 
1957, bleek de blijven. De auteurs behoorden over het algemeen tot de meer 
n Berghuis niet vooruitstrevende christelijk-historischen. Toevallig was dit niet: 
CHU niet zou een van de bezwaren aan christelijk-historische zijde tegen een 

de beide laatst- hereniging was nog altijd, dat de ARP een te behoudende koers  
Ruppert  weinig voer. Van de schrijvers was de een scherper in zijn afwijzing dan 
dat eerdere p0- de ander. Geen van hen wenste op dat ogenblik echter een fu- 

Enislukt, troffen sie. Kenmerkend voor de brochure was de bijdrage van Kooi- 
9 voor een ver- stra: 'De CHU vertegenwoordigt een eigen geluid dat we nog 

niet kunnen missen. Laat ons daarom open blijven staan naar ai- 
de contactcom- le kanten, open naar het gesprek met onze AR-broeders, maar 
Lairen met her- ook open naar het gesprek met PvdA en VVD. Als de CHU haar 
960 en 1961 ge- synthetische roeping vervult, is er nog hoop dat in de toekomst 
aanzien van de zowel de antithese als de neutraliteit in ons staatsbestel wordt 
i de ARP en de overwonnen. 176 
ten naar voren Tilanus noemde het getuigenis van de vooraanstaande CHU'ers 
partij zou alles tijdens de op 1 maart 1958 te Amsterdam gehouden algemene 

vergadering van de CHU 'voortreffelijk'. 'Goede nabuurschap, 
maar eigen zelfstandigheid' was voor hem thans het devies met 
betrekking tot de samenwerking tussen de ARP en de CHU .77 

J Hetzelfde gold voor H.K.J. Beernink, die op 9 juli 1958 Tilanus 
opvolgde als Unievoorzitter,78  Beernink had rechten gestudeerd 

angen van Berg- in Utrecht. Sinds 1945 was hij secretaris van de gemeente Rijs- 
n en christelijk- wijk (Z-H). Vanaf 1946 trad hij tevens op als Unie-secretaris en 
or de algemene maakte hij deel uit van de CHU-fractie in de Tweede Kamer. 
dat wanneer de Op 6 juni,-l-963 zou Beernink Tilanus tevens opvolgen als frac- 

ie-Roosjen aan- tievoorzitter van de Unie in de Tweede Kamer. 
U zouden berei- Naar aanleiding van de geleidelijk groeiende samenwerking tus- 
en,74  De verkie- sen ARP en CHU in de Provinciale Staten en de gemeentera- 
inger verlies op- den,79  toonde het hoofdbestuur van de Unie zich wel bereid een 

p echter tot een commissie te verzoeken rapport uit te brengen aan de Unieraad 
egens de antire- over de relatie tot de ARP. Deze commissie, die onder voorzit- 
olgende richtlijn terschap stond van de nieuwe secretaris van de CHU, J.W. van 
kaar, maar in ei- Gelder,80  en Joh. Boers als secretaris had, publiceerde in het na- 

jaar van 1959 een interimrapport, waarin zij vier noodzakelijke 
Ln christelijk-his-  voorwaarden noemde voor contact, samenwerking en samen- 
n verband bij el- gaan met de ARP: vergaande overeenstemming ten aanzien van 
en brochure van beginselen en geestelijk klimaat, vergaande overeenkomst in 
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praktisch politieke houding en in politiek handelen, vrij alge-
mene instemming van de leden, alsmede een ruime instemming 
van de kiezers.81  Aan geen van de vier voorwaarden was volgens 
de commissie op dat moment voldaan. Wel stelde zij voor, dat 
de CHU het initiatief zou nemen tot oprichting van een 'politiek 
gesprekscentrum' van  alien  die de betekenis van de protestants-
christelijke levensovertuiging voor het politieke leven aan-
vaardden en zich in hun politieke denken en handelen naar het 
evangelie wensten te richten.` 'Dat is het enige wat de com-
missie in de thans gegeven situatie als mogelijkheid ziet om in 
organisatorische vorm en op hoog niveau het gesprek tussen pro-
testanten en daarmee ook met de antirevolutionairen te bevor-
deren', aldus het rapport.83  Een eindrapport van de commissie 
is niet verschenen. Tot het beoogde 'politiek gesprekscentrum' 
is het evenmin gekomen. 
De gereserveerde opstelling van de CHU leidde, in combinatie 
met teleurstellende verkiezingsuitslagen voor de ARP, in deze 
laatste partij tot kritiek op de aanhoudende toenaderingspogin-
gen van partijvoorzitter Berghuis. Zo stelde de toenmalige frac-
tievoorzitter Bruins Slot tijdens de vergadering van het centraal 
comité van 14 juni 1958 er bezwaar tegen te hebben 'steeds maar 
te blijven stellen, dat wij met de CHU willen samengaan. De on-
duidelijkheid zou daarbij enorm toenemen. Bovendien zijn er in 
de CHU opvattingen over beginselen welke voor ons totaal on-
aanvaardbaar zijn.184  Volgens Bruins Slot werden de door hem 
naar voren gebrachte bezwaren tegen het te sterk de nadruk leg-
gen op de wenselijkheid van samengaan met de CHU gedeeld 
door de AR Tweede-Kamerfractie, J. Smallenbroek verklaarde, 
dat de ARP veel meer haar eigen zelfstandige positie moest gaan 
handhaven: 'Waar met gecombineerde lijsten wordt uitgekomen 
zijn praktisch altijd  CH  lijstaanvoerders. Dit zal tot gevolg heb-
ben, dat in de toekomst vele mensen op de  CH  lijst zullen gaan 
stemmen.'85  
Berghuis gaf naar aanleiding van deze kritiek te kennen dat ook 
hij van mening was, 'dat wij als AR niet alsmaar moeten vrijen 
naar de kant van de  CH,  zonder daarbij de eigen positie in acht 
te nemen. Wel kunnen wij onze begeerte naar protestants-chris-
telijke eenheid op politiek terrein blijven uiten. Wij moeten daar-
om echter niet steeds lopen bedelen. Wij kunnen ook wel eens 
wachten of men van de andere kant eens tot iets komt.  '86  Dat de 
gedachte als zodanig hem evenwel niet losliet, bewijzen enkele 
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leien, Vrij alge- persoonlijke notities die Berghuis op 29 december 1959 maak- 
me instemming te. In deze notities noemde hij de positie van de beide protes- 
len was volgens tants-christelijke partijen 'uiterst moeilijk'. Zij wekten volgens 
de zij voor, dat hem 'geen elan meer bij de in wezen geestelijk tot haar beho- 
an een 'politiek rende kiezers',87  Pogingen om de protestants-christelijke partij- 
de protestants- en geleidelijk dichter tot elkaar te brengen waren tot dan toe 
ke leven aan- zonder resultaat gebleven. Daarom was het voor Berghuis de 
ridelen naar het vraag, 'of wij niet wel overwogen maar abrupt - zelfs nu dit op 

e wat de  corn-  een aangelegen moment als dat van de bevrijding in 1945 is mis- 
heid ziet om in lukt - in dit opzicht de protestants-christelijke politieke organi- 
)rek tussen pro- satorische eenheid op spectaculaire (dat wil zeggen duidelijk toe- 
iairen te bevor- sprekende) wijze moeten forceren en te dien aanzien de metho- 
n de commissie de van schok-therapie moeten volgen'.  88  In 1957 had hij tijdens 

sprekscentrum' een bijeenkomst van de Christelijk-Historische Jongerengroe- 
pen (CHJG) in Utrecht, waar hij samen met Tilanus had ge- 

in combinatie sproken, schertsenderwijs - maar ook toen al met een ernstige 
a ARP, in deze ondertoon - opgemerkt, dat de ARP, ook als de CHU dit niet 
iaderingspogin- wilde, de samenvoeging zou kunnen forceren, wanneer zij zou 
oenmalige frac- besluiten zichzelf op te heffen en haar leden adviseerde tot de 
ian het centraal  CH  toe te treden .89  Thans ontwikkelde Berghuis een concreet 
en 'steeds maar plan in fasen in deze richting: 
engaan. De on- 
ndien zijn er in 1. ARP (deputatenvergadering) doet formeel aan CHU voorstel 

r ons totaal  on-  om onder opheffing van beide partijen over te gaan tot oprichting 

m de door hem van één nieuwe Reformatorische Christelijke Volkspartij (Chris- 
,n 

 de nadruk leg- teljke Volkspartij). 
2. Indien CHU dit voorstel niet aanvaardt zou - en dat is een in- 

ge ee CHU gedeeld grijpend  voorstel, maar noodzakelijk -, ARP moeten besluiten 
1 oeic verklaarde, zichzelf op te heffen en haar leden te adviseren toe te treden tot 

sitie moest gaan de CHU. (Psychologisch is deze schokmethode gemakkelijker 
rdt uitgekomen voor de AR dan voor de  CH,  dat wil zeggen voor de oudere en 
tot gevolg heb- grotere gemakkelijker dan voor de jongere en kleinere). 
lijst zullen gaan 3. In dat geval zal, om te beginnen, de organisatorische leiding 

van de samengesmolten groepen in handen liggen van de  CH  fi- 

kennen dat ook gurenfbesturen. Op zichzelf geen bezwaar, want bij toepassing 

r moeten vrijen van democratisch-organisatorische gedragsregels zal het even- 

positie in acht 
wicht zich na enige tijd wel herstellen. 
4. Op ditzelfde ogenblik voegen de AR leden van Staten-Gene- 

oestants-chris- raal zich in de gelederen van de  CH  fracties (dienovereenkom- 
iij moeten daar- stig Staten en raden.) 
n ook wel eens 5. Dit is een gedurfde onderneming, en daarom met risico's, maar 
1 ,86r -i 

u icomt. Dat  e tevens met de kans op opschuddende effecten. 
ew1jzen enkele 6. Wij hebben er in het eerstkomende jaar de tijd voor, en dat 

Me 



ON  

moet genoeg zijn, want zal het gebeuren, dan moet het snèl ge- Twee maandei 
beuren. merkte BerghU 
7. Bijkomstige omstandigheid: het zal ons van de "Beginselpro- dat noch hij no 
gram-affaire" afhelpen, want wij zullen opnieuw moeten bezin- de rede van V2 
nell. 
8. Wij zullen niet teveel moeten letten op direct electoraal effect, 

na die rede. Th 
ten worden. W want dat electorale effect zit er op de huidige basis ook niet in. 
roeren. '92 Tijde Voorzover dat electorale effect van belang is en dat is uiteraard 
klaarde Bergh in het licht van een democratisch staatsbestel het geval - dan is 

het nu niet meer de tijd om dit te beperken tot de afzonderlijke in deze discuss 
protestants-christelijke invloed maar wel in verband met de chris- prof. Van Nifti 
ten-democratische invloed in breder verband en de rol die de Re- dat de heer Va 
formatie daarin speelt.90  slagen enige tij 

moet komen.'9  
Dit initiatief vc 

2.6 Hernieuwde samensprekingen tussen ARP en CHU brief aan het n 
schreef het da 

Op 8 juli 1961 hield het prominente Unielid G.C. van Niftrik tij- zekere principi  
dens  de zomerconferentie van de CRU een opvallende rede. Van bestonden tus 
Niftrik, die sterk was beïnvloed door de theologie van Barth, was schillen tussen 
sinds 1946 hoogleraar in de theologie aan de Gemeentelijke Uni- lijk klimaat, ee 
versiteit te Amsterdam. Nadat hij reeds vóór de oorlog actief van de CRU e 
was geweest in de CHU, was hij in 1946 toegetreden tot het da- de verschillen 
gelijks bestuur van de Unie. Enige tijd later was hij, ondanks zijn gen achtergror 
aanvankelijke bezwaren tegen het lidmaatschap van deze organi- de CHU meet 
satie, namens de CHU lid geworden van de Nederlandse equipe schillende klilT 
van de NFl. In zijn rede uit 1961 stelde hij: wellicht in de 

Er zijn in onze rijen mensen die politiek denken en handelen  on-  
lijk uitgesprok
verborgen ach der invloed van het 19de eeuwse antirevolutionaire denken. Er 
CHU dienden zijn er in de ARP die alsnog doorgebroken zijn tot hetgeen ik als 

CH  beschouw. Dat betekent sprek tussen d wezenlijk dat er een AR- en  CH-
is de het dageljl  mentaliteit ook al vallen zij niet samen met de beide organisa- 

ties.  Dat betekent ook dat de historische continuïteit van deze or- punten, die do 
ganisaties een zekere onwaarachtigheid inhoudt die geen stand ren geformul( 
kan houden: er moet wat gebeuren. Het kan en mag niet gaan om bleem, de kerr 
een nieuwe partij waarbij de mensen van echte  CH-signatuur als 1 teljke organil 
waterdragers en houthakkers worden ingepalmd, het moet gaan partijdisciplin 
om de samenstroming van twee rivieren die beide met de volheid Verschillende van hun water een nieuwe rivier vormen, ik heb bemerkt dat ook 

den zich scept de antirevolutionairen gaan inzien wat de 20ste eeuw van hen 
Smallenbi wie vraagt. Die veranderingen ten goede moeten we eerlijk honore- 

We beleven mei gerekend ren. onze verantwoordelijkheid pas dan ten volle 
De wanneer we serieus nagaan of in deze nieuwe situatie samengaan handen. 

mogelijk is geworden!9' 
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Twee maanden na deze 'opening' van de zijde van de CHU 
merkte Berghuis tijdens een vergadering van het moderamen op, 
dat noch hij noch Bruins Slot tot dan toe hadden gereageerd op 
de rede van Van Niftrik: 'In de CHU was nogal wat opwinding 
na die rede. Thans zal hier nu wel voorzichtig op ingehaakt moe-
ten worden. Wij moeten hier echter, aldus de voorzitter, niet in 
roeren.  192  Tijdens het AR-partijconvent van 28 oktober 1961 ver-
klaarde Berghuis: 'ik wil mij ook thans zeer beslist niet mengen 
in deze discussie, maar alleen uitspreken, dat wij het geluid van 
prof. Van Niftrik met vreugde hebben gehoord. ik geloof ook, 
dat de heer Van Niftrik gelijk had, toen hij blijkens krantenver-
slagen enige tijd later stelde, dat het initiatief nu van  CH-zijde 
moet komen. 193 
Dit initiatief volgde na de Statenverkiezingen van 1962  .94  In een 
brief aan het moderamen van de ARP, gedateerd 10 april 1962, 
schreef het dagelijks bestuur van de Unie dat er, ondanks een 
zekere principiële overeenstemming, aanmerkelijke verschillen 
bestonden tussen ARP en CHU. Doorgaans werden de ver-
schillen tussen AR en  CH  verklaard uit een verschil in geeste-
lijk klimaat, een verschil in mentaliteit. Het kwam het bestuur 
van de CHU echter voor, dat een psychologische verklaring van 
de verschillen geen recht deed aan de 'diepere en meer verbor-
gen achtergrond' van de bestaande verschillen. Het bestuur van 
de CHU meende, dat er relatie moest bestaan tussen dit ver-
schillende klimaat en deze verschillende mentaliteit enerzijds en 
wellicht in de officiële programma's niet of althans niet duide-
lijk uitgesproken grondovertuigingen anderzijds. Juist deze meer 
verborgen achtergronden van de verschillen tussen ARP en de 
CHU dienden het onderwerp te vormen van een oriënterend ge-
sprek tussen de besturen van ARP en CHU  .95  In de brief noem-
de het dagelijks bestuur van de Unie een zevental te bespreken 
punten, die door Van Niftrik en Tilanus in onderling overleg wa-
ren geformuleerd  .96  Het betrof de antithese, het cultuurpro-
bleem, de kerk en het politieke leven, de erkenning van de chris-
telijke organisatie, de soevereiniteit in eigen kring, vrijheid of 
partijdiscipline en de betekenis en waarde van beginselen. 
Verschillende leden van het moderamen van de ARP betoon-
den zich sceptisch ten aanzien van een mogelijk gesprek, onder 
wie Smallenbroek, die zich afvroeg of hier niet moest worden 
gerekend met een tactiek: 'De CHU heeft het initiatief nu in 
handen. De ARP kan erop reageren. Barst de zaak thans, dan 



kan de CHU zeggen: wij hebben het geprobeerd; dus de schuld 
ligt hij de ARP. Spreker zou zich er niet over verwonderen, als 
het de bedoeling was de zaak radicaal te doen mislukken. ( ... ) 
De heer Smallenbroek zegt, dat de CHU-intentie verkeerd is. 
Als prof. Van Niftrik oprecht naar samenwerking/eenheid wil-
de streven, zou hij deze brief anders hebben moeten opstellen. '97 
Enkele weken later onderstreepte Smallenbroek nog eens, 'dat 
wij als AR moeten proberen op een keurige wijze uit deze zaak 
te komen. Wij moeten, naar sprekers mening, een procedure vol-
gen vanuit het oogpunt, dat de CHU het samengaan niet wil. 
Spreker is van oordeel, dat wij terecht komen in een oeverloze 
discussie, waar niets van komt.'98  
In zijn antwoordbrief aan de CHU aanvaardde Berghuis niette-
min de uitnodiging voor een gesprek. Tegelijkertijd bepleitte hij 
echter een verbreding van de gespreksbasis. Er diende volgens 
hem rekening mee te worden gehouden, dat ARP en CHU het 
ook na een diepgaand gesprek niet over alle punten volledig eens 
zouden worden. Hij liet hier op volgen: 

Juist in verband met deze laatstgenoemde mogelijkheid intrigeert 
ons in het bijzonder de vraag - een vraag die naar onze mening 
integraal door het gehele te voeren gesprek zal moeten heenspe-
len en die wij daarom aan de door u genoemde punten toevoe-
gen - of u en wij, beide en samen, van oordeel zijn, dat, wanneer 
wij het op de door u genoemde punten onverhoopt niet geheel 
eens zouden worden, een gescheiden organisatorisch optrekken 
van onze beide reformatorisch-christelijke partijen in het licht van 
de huidige geestelijke en politieke omstandigheden, nationaal en 
internationaal nog verantwoord is, nu de praktijk van het chris-
telijk geloof steeds directer op zijn Bijbelse grondslagen, dat wil 
zeggen op het enige Fundament waarop wij bouwen, Jezus Chris-
tus, Gods Zoon, de voor ons gekruisigde en opgestane Heer, 
wordt teruggeworpen, en nu de Christusbelijders steeds meer op 
een gemeenschappelijk front worden gedrongen. Wij menen, dat 
daarom deze vraag bij de bespreking van de door u genoemde 
punten steeds als een centrale praktische, maar daarom niet min-
der essentiële vraag aanwezig moet zijn, omdat het een wezenlijk 
verschil uitmaakt van welke kant uit wij de verschilpunten zullen 
benaderen, te weten van binnenuit, en vanuit onze eigen interne 
historie, dan wel vooral ook van buitenaf door haar te plaatsen 
in het kader van de positie waarin de christelijke politiek, die wij 
toch beide in georganiseerd verband voorstaan, zich in de mo-
derne tijd van vandaag bevindt.99  
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; dus de schuld Het dagelijks bestuur van de Unie hield echter unaniem vast aan 
rwonderen, als een beperkt karakter van het overleg.100  
mislukken. (.) In totaal vonden tussen 1962 en 1965 zeven samensprekingen  
Lie  verkeerd is. plaats, de eerste op 30 juni 1962.101  In het gesprek stelde de CHU 
ig/eenheid wil- zich - blijkens de notulen - vanaf het begin gereserveerd op. In 
en opstellen. 197 deze gereserveerde opstelling leek zij nog te worden gesterkt 
nog eens, 'dat door de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van 1963. Bij 

;e uit deze zaak deze verkiezingen bereikte de CHU, die van 12 op 13 zetels 
procedure vol- kwam, voor het eerst in haar geschiedenis een zetelaantal gelijk 
ngaan niet wil. aan dat van de ARP, 
een oeverloze Ook in 1964 door het Nederlands Instituut voor de Publieke Opi- 

nie en het Marktonderzoek (NIPO) gepubliceerde cijfers, die er- 
lerghuis niette- op wezen dat zich juist ook in de achterban van de CHU vele 
ijd bepleitte hij voorstanders bevonden van één protestants-christelijke partij, 
diende volgens brachten de CHU-top niet tot wezenlijk andere gedachten. Van 
LP en CHU het de aanhangers van de KVP met een mening in deze was volgens 
n volledig eens deze enquête 81% voorstander van de vorming van één protes- 

tants-christelijke partij, van de aanhangers van de ARP 88% en 
ijkheid intrigeert van de aanhangers van de CHU zelfs 92%.102  Naar aanleiding 
aar onze mening van deze uitkomsten verzocht de Eerste-Kamerfractie van de 
moeten heenspe- CHU het hoofdbestuur het organiseren van een enquête onder 
e punten toevoe- de leden van de Unie te overwegen, aangezien zij in het alge- 
mijn, dat, wanneer meen een zodanige mening als tot uitdrukking was gekomen in 
'oopt niet geheel de NIPO-enquête bij het bezoek aan kiesverenigingen niet 
orisch optrekken pleegde te peilen, zelfs eerder het tegendeel. Dit kon volgens de 
en in het licht van fractie wijzen op een discrepantie tussen de opvattingen van de 
den, nationaal en 
ijk van het chris- leden enerzijds en degenen die op de Unie stemden zonder er 

ndslagen, dat wil lid van te zijn anderzijds.'°3  De brief werd op 10 oktober 1964 

wen, Jezus Chris- door het hoofdbestuur besproken.  104  Tot de enquête is het niet 
opgestane Heer, gekomen. 
rs steeds meer op Tijdens de achtste bijeenkomst van de delegaties van beide par- 
i. Wij menen, dat tijen, die op 8 januari 1965 plaatsvond, werd besloten tot instel- 
[oor u genoemde  ling  van enkele gezamenlijke AR/CH-studiecommissies. Tevens 
daarom niet min- werd een werkcommissie benoemd, bestaande uit Berghuis en 
het een wezenlijk Van Niftrik, die tot opdracht kreeg een werkdocument op te stel- 
chilpunten zullen 
nze eigen interne 

len waarin een statuut voor een nieuwe partij zou worden ont- 

haar te plaatsen wikkeld.105  In het moderamen van zijn partij sprak Berghuis die- 

e politiek, die wij zelfde dag van 'een overrompelend voorstel' van CHU-zij de. 106  

n, zich in de mo- Tijdens een vergadering van het centraal comité van eind janu- 
ari 1965 merkte hij verder op, 'dat er ook aan de kant van de 
CHU iets in beweging is. Er voltrekt zich een ontwikkeling in de 
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richting van een poging tot een snellere beweging dan gedacht 
werd.'107  
De politieke ontwikkeling doorkruiste evenwel de verdere uit- 

ring van het project van Berglmis,  er Van.Niftrik. Op 26 fe-
bTiiari 1965 viel het kabinet-Marjnen van confessionelen en li-
beralen als gevolg van een intern verschil van inzicht over het 
radio- en TV-vraagstuk. De scheidslijn liep daarbij tussen de 
ARP en een meerderheid van de KVP enerzijds en de CHU, de 
VVD en een minderheid van de KVP anderzijds.108  In het kabi-
net-Cals, dat hierop in april 1965 aantrad, was de CHU - in te-
genstelling tot de ARP en de KVP - niet vertegenwoordigd.109  
Kort na de formatie van het kabinet-Cals verklaarde Berghuis, 
die zelf ironisch genoeg een kabinetscrisis over de omroep-
kwestie niet uit de weg was gegaan110: 'Door de ontwikkeling 
van de laatste weken rond de kabinetscrisis dreigen er wel wat 
kinkjes in de kabel te komen, maar de zaak waar wij nu over 
praten is voor langere termijn dan de incidentele kwestie van 
nu.'111  Op het AR-partijconvent van 22 mei 1965 moest hij ech-
ter constateren, dat er wel degelijk een deuk in de toch al niet 
optimale verhouding tussen beide partijen was gekomen, om 
hieraan toe te voegen: 'ik wil u wel eerlijk zeggen, dat ik daar-
onder nogal verslagen ben.'112  
Van haar kant leek de CHU het verschil in parlementair-poli-
tieke opstelling jegens het kabinet-Cals aan te grijpen om de-
finitief een einde te maken aan de hernieuwde samensprekingen 
met de ARP. Tijdens de algemene vergadering van de CHU van 
18 maart 1966 diende de kiesvereniging 's-Gravenhage Spoor-
wijk-Laakkwartier een voorstel in voor een landelijk samengaan 
met de ARP bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1967. Het 
Tweede-Kamerlid H.A. Schuring betoogde echter, dat de CHU 
door de 'manipulaties' van formateur J.M.L,Th. Cals en de toen-
malige ARP-fractievoorzitter Smallenbroek buiten het kabinet 
was gehouden. Hij noemde het 'gewoon onzin' en 'een aanslag 
op de democratie' om in 1967 met één lijst uit te komen. Toen 
de algemene vergadering hierop met applaus reageerde, trok de 
betreffende kiesvereniging haar voorstel in.113  
Een dag later hield Beernink, die op deze bijeenkomst afscheid 
nam als Unievoorzitter, een rede, waarin hij stelde dat de mo-
gelijkheden tot samenwerking afhankelijk waren van het ant-
woord op zes vragen: bestaat er overeenstemming over de be-
ginselen, de theologische achtergronden die het staatkundig le- 
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g dan gedacht ven beheersen, de eigen staatsrechtelijke verantwoordelijkheid 
van elke individuele volksvertegenwoordiger, de financieel-eco- 

de verdere uit- nomische politiek, de kabinetsformatie en is er, tenslotte, een 
1trik. Op 26 fe- gelijksoortige politieke aanpak en benadering van de vraag - 
ssionelen en li- stukken? Onder andere als gevolg van de kerkelijke verschei- 
nzicht over het denheid achtte hij het niet mogelijk om deze vragen op dat mo- 
arbij tussen de ment met 'ja' te beantwoorden. 114 
en de CHU, de Nadat door ARP en CHU bij de raadsverkiezingen van 1966 op- 
108 In het kabi- nieuw op ruime schaal was samengewerkt ,115  riep het Landelijk 
e CHU - in te- Comité Vriendenkring AR/CH in een rondschrijven aan de AR- 
enwoordigd.109  en  CH-kiesverenigingen in het najaar van 1966 op om in het win- 
iarde Berghuis, terseizoen gecombineerde (al dan niet openbare) ledenverga- 
er de omroep- deringen te houden.  116  Dit in 1962 in Velsen opgerichte comité, 
e ontwikkeling dat rond de 60 sympathisanten kende, stelde zich ten doel de be- 
igen er wel wat vordering van samenwerking en het samengaan in de meest uit- 
iar wij nu over gebreide zin van de CHU en de ARP, alsmede de totstandko- 
le kwestie van ming van één protestants-christelijke partij 117  Van het Lande- 

5 moest hij ech- lijk Comité Vriendenkring AR/CH was J. Wanmaker (ARP) 
de toch al niet voorzitter, H.J. Vermeulen (ARP) tweede voorzitter, J.J.J. Jan- 
gekomen, om sen (CHU) secretaris, W. Polak (ARP) tweede secretaris en 

en, dat ik daar- mevr. H.A. Strijd-Groenewegen (CHU) penningmeesteresse.118  
In september 1965 had het comité reeds een circulaire doen uit- 

Elementair-poli- gaan naar de AR- en  CH-kiesverenigingen, getiteld 'Drang naar 
grijpen om de- eenheid tussen de ARP en CHU'.119  
mensprekingen Daarnaast waren in deze periode actief de zogeheten Protes- 
an de CHU van tantse Politieke Contactgroep (PPC) en de Protestantse Politie- 
venhage Spoor- ke Vernieuwingsbeweging 'De Achttien'. De PPC stond aan- 
lijk samengaan vankeljk onder voorzitterschap van J.N. Scholten. W. de Feyter 

i van 1967. Het was vice-voorzitter, Boukema secretaris en M.J.J. Sinke pen- 
er, dat de CHU ningmeester. De groep, die - evenals de uit een oudere genera- 
Cals en de toen-  tie  bestaande Vriendenkring - streefde naar een samensmelting 
ten het kabinet van ARP en CHU op basis van een modern program, had ver- 
en 'een aanslag der een twintigtal leden van AR- en  CH-huize. De Protestantse 
;e komen. Toen Politieke Vernieuwingsbeweging 'De Achttien', die een progres- 
geerde, trok de  sieve  politiek in breed christelijk verband voorstond, was op 26 

juni 1965 opgericht door een aantal protestants-christelijke jour- 
komst afscheid nalisten, te weten mevr. J. Aigra-Feddema, M. Baayens, B. Bud- 
lde dat de mo- dingh, 0. Groenewoud, J. ten Have, 0. Jager, P. Jongeneel, B. 

en van het  ant-  van Kaam, S.A. Mol, H.I.H. van der Molen (waarnemer), B. No!- 
ing over de be- tes, H. Okkels, J. van Putten, J. de Rek, H. Schelhaas, J. Visser 
staatkundig le- en K.H. Vos.120 



Tot een toenadering tussen ARP en CHU op nationaal niveau 
kwam het echter niet. Tijdens het AR-partijconvent van 21 ok-
tober 1967 moest Berghuis over de samenwerking van ARP en 
CHU tot zijn spijt concluderen, 'dat dit station nu is gepasseerd. 
Dat zullen wij hebben te aanvaarden. Maar ik heb al gezegd, dat 
het wat waard zou zijn geweest, wanneer in de afgelopen tien ja-
ren CHU en ARP samen het proces zouden hebben doorge-
maakt, dat nu de ARP alleen heeft doorgemaakt.'121  Ook ten 
aanzien van de SGP en het GPV waren de publieke oproepen 
van Berghuis tot het leggen van nauwere contacten vruchteloos 
gebleven.122  

2.7 De suggestie van Romme 

Voor de KVP stonden de jaren vijftig in belangrijke mate in het 
teken van de staatkundige eenheid van het katholieke volksdeel. 
Zo stelde de partij in 1953, mede naar aanleiding van de teleur-
stellende uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van het jaar 
ervoor, een commissie in onder voorzitterschap van de - toen 
nog - Tilburgse hoogleraar in het burgerlijke recht W.C.L. van 
der Grinten, met J.M. Aarden en J.A. Mommersteeg respectie-
velijk als secretaris en adjunct-secretaris, om dit vraagstuk te be-
studeren.123  Een jaar later gaven de Nederlandse bisschoppen 
hun bekende mandement uit over De katholiek in het openbare 
leven van deze tijd.` Na het verschijnen van het mandement 
werd het enkele maanden eerder, mede naar aanleiding van de 
oproep van aartsbisschop kardinaal J. de Jong tot handhaving 
van de katholieke eenheid uit mei 1953, geopende overleg met 
de KNP en de katholieke werkgemeenschap in de PvdA afge-
broken.'25  Pas in januari 1955 werd het weer hervat. De leden 
van de katholieke werkgemeenschap in de PvdA besloten een 
maand later echter te blijven waar zij waren. De KVP zette daar-
op het gesprek alleen met de partij van  Welter  voort, wat in sep-
tember 1955 resulteerde in de terugkeer van deze groepering in 
de KVP.126  Dat de discussie daarmee allesbehalve teneinde was, 
maar integendeel pas goed op gang kwam, bleek toen in het in 
december 1957 verschenen rapport Openheid en geslotenheid 
van de katholieken in Nederland van de Sint-Willibrord Vereni-
ging de verzuiling 'een steeds sterker wordende bedreiging voor 
de Nederlandse volksgemeenschap' werd genoemd,127  Intern 
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itionaal niveau vonden op dat moment eveneens reeds beschouwingen plaats 
,ent van 21 ok- over de toekomst van de katholieke Organisatie in de op initia- 
ig van ARP en tief van Van der Grinten, J.J. Loeff, W.P.J. Pompe en L.J. Ro- 
it is gepasseerd. gier opgerichte Katholieke Studieclub.128  
b al gezegd, dat Hiernaast groeide binnen de KVP in de tweede helft van de ja- 
gelopen tien ja- ren vijftig de zorg over de electorale afkalving aan protestants- 
Lebben doorge- christelijke zijde, die op termijn ook de positie van de KVP dreig- 
kt.5121  Ook ten de aan te tasten. In eigen, katholieke kring waren de gevolgen 
lieke oproepen van de deconfessionalisering door de relatief hoge geboorte- 
ten vruchteloos overschotten tot dan toe grotendeels aan het oog onttrokken ge- 

bleven. De rapporten van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Insti- 
tuut (KASKI) gaven echter aan, dat in deze situatie weldra ver- 
andering kon komen. 129 
Nadat hierover het jaar ervoor reeds was gesproken in het KVP- 
partijbestuur, schreef de secretaris buitenland van de KVP, K.J. 

ijke mate in het  Hahn,  in 1958 voor het KVP-partijbestuur een 'Nota inzake sa- 
lieke volksdeel. menwerking van christen-democraten'.  Hahn  was als  Sudeten- 
g van de teleur- duitser in Karlsbad, Tsjechoslowakije, geboren en na de Kris- 
gen van het jaar talinacht naar Nederland gevlucht. Hij zou geruime tijd behoren 
van de - toen tot de opiniemakers achter de schermen van de internationale 

dit W.C.L. van christen-democratie  .130  In zijn nota uit 1958 constateerde  Hahn,  
steeg respectie- dat het op dat moment onwaarschijnlijk was dat de katholieke 
vraagstuk te be- partij een groter aantal kiezers zou behalen dan het aantal ka- 
[se bisschoppen tholieke kiesgerechtigden groot was. Dit betekende dat andere 
in het openbare partijen, die hun kiezers wisten te verzamelen uit alle maat- 
iet mandement schappelijke en godsdienstige groeperingen, de kans hadden de 
•nleiding van de KVP in stemmental voorbij te streven. Deze kans nam volgens 
tot handhaving  Hahn  toe naarmate het aantal 'conjunctuurkiezers' - of, zoals 
[de overleg met men hen tegenwoordig zou noemen: 'zwevende kiezers' - steeg. 
de PvdA afge- Ook door verlies van de protestants-christelijke partijen kon de 

ervat. De leden politieke invloed van de christenen, die waren georganiseerd in 
A besloten een partijen op confessionele grondslag, afnemen. De KVP had op 
KVP zette daar- deze kiezers immers geen invloed. Een verlies van deze partijen 
Dort, wat in sep- kon zij noch voorkomen, noch ten eigen voordele doen strek- 
e groepering in ken. 131 

ie teneinde was, Volgens  Hahn  diende, gegeven deze ongunstige situatie, te  wor- 
k  toen in het in den gezocht naar een weg ter verdediging van de christelijke ver- 
en geslotenheid tegenwoordiging in de openbare lichamen. Deze weg bestond 
llibrord Vereni- voor hem uit de oprichting van een christelijke volkspartij, waar- 
bedreiging voor in KVP, ARP en CHU zouden opgaan. Enerzijds mocht dit op 
oemd.'27  Intern grond van de politieke, psychologische en kerkelijk-religieuze 
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omstandigheden van dat moment tot de onmogelijkheden wor-
den gerekend. Anderzijds was het naar het oordeel van  Hahn  
onjuist om met bepaalde veranderingen, die zich begonnen af te 
tekenen, niet op tijd rekening te houden. 132 
De samenwerking kon in enkele etappen tot stand komen. De 
eerste etappe, die reeds was begonnen, was de samenwerking in 
Europees verband. In de tweede fase zou de kiezer in toene-
mende mate vertrouwd raken met de Europese en internatio-
nale problemen. Het werk van de christelijke partijen en de Eu-
ropese instellingen, de betekenis van de christen-democratische 
partijen in andere landen (met name Westduitsland) maakten 
hem duidelijk, dat de samenwerking van katholieken en protes-
tanten mogelijk was en in sommige opzichten zelfs noodzake-
lijk. Het was anno 1957 niet mogelijk iets over een mogelijke 
derde etappe te zeggen, die hierop zou moeten volgen. Dit zou 
pas mogelijk zijn tegen het einde van de tweede etappe. Pas dan 
kon in overweging worden genomen, of een nauwere organisa-
torische samenwerking in aanmerking kwam. 133 
Het was duidelijk, aldus de secretaris buitenland van de KVP, 
dat door een dergelijke ontwikkeling de politieke kracht van het 
katholicisme tegenover de andere politieke partijen zou toene-
men. Tegenover het verlies van een eigen katholieke staatkun-
dige groepering zou staan het feit, dat door deze samenwerking 
het nog altijd bestaande anti-papisme in Nederland aanzienlijk 
zou worden teruggedrongen. Belangrijk was voorts dat nogal wat 
kiezers, die in overwegende mate konden instemmen met het 
program van de KVP, de ARP of de CHU, maar om godsdien-
stige redenen meenden hun stem niet op een dezer drie partij-
en te kunnen uitbrengen, wel bereid zouden zijn zich tot een al-
gemeen-christelijke partij te bekennen.134  
Aangezien de KVP de grootste confessionele partij was, rustte 
op haar volgens  Hahn  de verantwoordelijkheid het initiatief in 
deze te nemen. Ook binnen de KVP kon dit in propagandistisch 
opzicht goed uitwerken, omdat de partij daarmee van een enigs-
zins defensieve opstelling zou overgaan op een dynamisch ver-
overen van nieuw terrein.135  
Nadat ARP, CHU en KVP bij de vervroegde verkiezingen van 
voorjaar 1959 door verlies aan protestants-christelijke zijde hun 
traditionele meerderheidspositie in het parlement waren kwijt-
geraakt, ging Romme op 13 oktober 1959 in zijn rede op de bui-
tengewone partijraad van zijn partij te Utrecht, nader in op de 



door  Hahn  aanhangig gemaakte materie. De vraag of een Ne-
derlandse 'CDU' op dat moment begerenswaardig was wenste 
hij buiten beschouwing te laten, omdat de eerste voorwaarde 
daarvoor al niet was vervuld, 'een voorwaarde die toch zou be-
staan uit een samensmelting van de twee belangrijkste protes-
tants-christelijke partijen onderling en dan zou deze eerste 
voorwaarde bepaald ook nog niet de enige voorwaarde zijn'.136  
In eerste instantie richtte Romme in zijn rede de blik op de ont-
wikkeling in Europa. Er werd gewerkt in de richting van recht-
streekse verkiezingen voor het Europees parlement. Als het in-
derdaad tot dergelijke verkiezingen zou komen, dan was volgens 
Romme een gezamenlijk Europees christelijk-democratisch pro-
gram 'eenvoudig onmisbaar' .137 
Hierna keerde Romme terug bij de situatie in Nederland zelf. 
Na te hebben gerefereerd aan het pleidooi van Oud uit het be-
gin van de jaren vijftig voor de vorming van een 'derde macht' 
van ARP, CHU en VVD, merkte hij op: 

Nu doe ik mijnerzijds - laten wij elkander heel goed begrijpen - 
d van de KVP, niets wat ook maar enigszins op een aanbod zou gelijken, maar 
kracht van het ik vraag mij wel af, of de Europese ervaring die naar mijn ge- 

ijen zou toene- voelens er toch binnen zeer afzienbare tijd zal moeten komen - 
lieke staatkun- met het opmaken van een gezamenlijk program niet ook zal kun- 
samenwerking nen leiden tot bezinning over de wenselijkheid en de mogelijk- 

and aanzienlijk heid van het opmaken van een gezamenlijk nationaal verkie- 

ts dat nogal wat zingsprograrn. Natuurlijk, ik weet zeer wel, dat de zaken Euro- 

mmen met het 
pees en nationaal helemaal niet gelijk liggen. ik weet ook zeer 

r om go S ie d d - 
wel, dat wij nationaal onder andere een eigen beginselprogram 

zer drie partij- 
voor elk van de drie christelijke partijen zullen willen en ook wel 
moeten houden, maar bij alle verschillen, die er tussen de drie 

zich tot een al- christelijke partijen bestaan is er, dunkt mij, toch ook wel zoveel 
gemeenschappelijks in de fundamenten aanwezig, dat ik voor mij 

artij was, rustte de gedachte van een gezamenlijk verkiezingsprogram voor de na- 
het initiatief in tionale christelijke politiek niet op voorhand als irreëel zou wil- 
ropagandistisch len zien. Het lijkt mij een onderwerp van bezinning, als zodanig 

van een enigs- de overweging te zijner tijd wel waard, omdat voor de ontwikke- 

dynamisch ver-  ling  van de christelijke politiek in Nederland de gedachte van een 
éérste macht toch wel veel aantrekkelijks lijkt te hebben. 138 

rkiezingen van 
;eljke zijde hun 
nt waren kwijt- 
rede op de bui- 
nader in op de  

VIVA 



mr. CP. M. Romme hier gefotografee tijden 
Partijraad  van 1 

s een 
Congres van zijn partij uit 195], sprak op de 

buitengewone KVp 3 oktober 1959 te Utrecht over de mog
elijkheid Van een 

gemeenschappelijk
nationaal v KVP. erkjezinçflp,) - - 

78 

AR-partijve 
de betrekke] 
ervaring hac 
verband, hal 
scheidene m 
van zijn part 
Convent van 
houd van eei 
nale leven er 
volksleven ni 
wenste te  stab  
tholicisme,  fu;  
maatschappij( 
het praktisch 
om ging om v 
volgens hem' 
Rooms-Katbo 
oktober 1958 
zou zijn 'mdie 
zich zoveel m 
maken. ik me 
se politiek ten 
geval is, gesch 
torische en pri 
Op 2 juni 195' 
zijn partij in o 
mocratische p: 
land als doeist 
Zijn antwoor( 
Duitsland zeg 
ons land nog r 
litieke gestalte 
staatkundige t 
voor wij, ook 
zaglijk dankba 
grote waarde 
sering van de I 
moesten de dr 
in 'het bevord 



AR-partijvoorzitter Berghuis, die evenals Romme behoorde tot 
de betrekkelijk kleine groep van personen in de drie partijen die 
ervaring hadden opgedaan met de samenwerking in Europees 
verband, had zich ook vóór de rede van Romme reeds ver-
scheidene malen in het openbaar uitgelaten over de verhouding 
van zijn partij tot de KVP. Zo stelde hij tijdens het AR-partij-
convent van 27 april 1957, dat de ARP in de strijd om het be-
houd van een georganiseerde christelijke invloed in het natio-
nale leven en tegen de doorbraak en de secularisatie van het 
volksleven niet alleen naast de CHU, maar ook naast de KVP 
wenste te staan. Ondanks geloofsbezwaren tegen het rooms-ka-
tholicisme, fundamentele bezwaren tegen katholieke staats- en 
maatschappijopvattingen en dikwijls ernstige bedenkingen tegen 
het praktisch politiek handelen van de KVP was er, waar het er 
om ging om verdere secularisatie van de politiek tegen te gaan, 
volgens hem 'meer, dat ons, kinderen der Reformatie, met de 
Rooms-Katholieken verenigt dan ons van haar scheidt'  .139  Op 25 
oktober 1958 verklaarde Berghuis, dat het van grote betekenis 
zou zijn 'indien de christen-democratische partijen in ons land 
zich zoveel mogelijk in een gezamenlijk optreden zouden sterk 
maken. ik meen, dat dit de duidelijkheid ook in de Nederland-
se politiek ten goede komt - ook wanneer dit, zoals bij ons het 
geval is, geschiedt onder het behoud van ieders eigen organisa-
torische en principiële zelfstandigheid.'140  
Op 2 juni 1959 ging Berghuis in een rede voor het convent van 
zijn partij in op de vraag, of de oprichting van een christen-de-
mocratische partij in de zin van de Westduitse CDU ook in ons 
land als doelstelling voor de toekomst moest worden genomen. 
Zijn antwoord luidde ontkennend: 'Wat in het na-oorlogse 
Duitsland zegenrijke gevolgen heeft gehad, past daarom voor 
ons land nog niet. De eigen en zelfstandige organisatorisch-po-
litieke gestalte van de Reformatie is historisch en feitelijk in het 
staatkundige bestel van ons land een wezenlijk element, waar-
voor wij, ook al lijdt zij aan het euvel der gespletenheid, ont-
zaglijk dankbaar zijn en waaraan wij ook voor de toekomst zeer 

jdens een grote waarde hechten.  3141  in plaats van in een poging tot reali- 
'one KVP- sering van de bij sommigen levende 'wensdroom' van een CDU, 
elijkheid van een moesten de drie confessionele partijen het volgens hem zoeken 
ARP, CHU en in 'het bevorderen van een doelbewust samensnel en het oo ei- 



kander afstemmen van het beleid der drie daarvoor in aanmer-
king komende partijen onder vooropstelling van ieders eigen 
zelfstandigheid'.'42  Hij sprak van een 'gecoördineerde taakstel-
ling' en een ontwikkeling 'in de richting van een wezenlijk 
team'.143  
De suggestie van Romme beschouwde Berghuis in de eerste 
plaats als een concrete suggestie in de richting, die hijzelf enke- 
le maanden eerder had aangegeven. Tijdens het eind oktober 
1959 te Utrecht gehouden AR-partijconvent ging Berghuis, 
evenals Romme had gedaan, in een reactie allereerst in op de si-
tuatie bij eventuele Europese verkiezingen. Het kwam hem voor, 
dat bij dergelijke verkiezingen 'een gezamenlijk Optreden van 
rooms-katholieke en reformatorische partijen niet alleen in een 
gemeenschappelijk verkiezingsprogram maar ook met een ge-
meenschappelijke kandidatenlijst, gelet op de politieke verhou-
dingen in Europa en de feitelijke samenwerking in het bestaan-
de Europese parlement, niet alleen ernstige overweging ver-
dient, maar min of meer aangewezen is'.144  Meer in het algemeen 
was Berghuis van oordeel, 'dat de christelijke politieke partijen, 
(rooms-katholieke en reformatorisch-katholieke) in de moder-
ne tijd op de basis van gelukkig nog gezamenlijk beleden we-
zenlijke uitgangspunten, ook voor de staatkunde, aan een ge-
meenschappelijk front staan en als het er op aankomt op elkan-
der zijn aangewezen'.145  Daaraan de conclusie te verbinden dat 
een gemeenschappelijk nationaal verkiezingsprogramma was 
geboden, ging hem evenwel te ver: 'Men zal er rekening mee 
moeten houden, dat de verkiezingsprograms der drie partijen nu 
eenmaal elementen inhouden, die elkander bepaald niet dekken. 
Ik behoef maar als voorbeeld te noemen de kwestie - en dat is 
een belangrijke en door onze rooms-katholieke vrienden niet te 
onderschatten zaak - van de voetbaltoto,"46  In plaats hiervan 
verdiende het zijns inziens aanbeveling te overwegen, 'of de drie 
christelijk-democratische partijen, waarom het hier in concreto 
gaat, in de toekomst niet moeten trachten hun afzonderlijke ver-
kiezingsprograms in onderling beraad zoveel mogelijk op el-
kander af te stemmen om daarmede ook naar buiten de onder-
linge verbondenheid te demonstreren. Dit zou aan een ge-
coördineerde taakstelling, zoals ik bepleit heb, duidelijk ten goe-
de kunnen komen.'147  
AR-fractievoorzitter Bruins Slot had zich in Trouw een week 
eerder in vergelijkbare zin uitgelaten. Hij wees op kwesties als 
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zondagsrust, de processievrjheid, het huwelijksrecht en de voet-
baltoto, 'Maar', zo vervolgde Bruins Slot, 'dat betekent niet dat 
er niet twee of drie gezichten zouden kunnen zijn, waarvan men 
zou kunnen zeggen: Het zijn duidelijk drie verschillende indivi-
duen, maar je kunt toch wel zien dat ze familie van elkaar zijn; 
twee ervan lijken - niet helemaal - maar haast wel op een één-
eiige tweeling."48  
Aan christelijk-historische zijde was in 1957 het bestaansrecht 
van de CHU in een op verzoek van de Unieraad samengesteld 
rapport nog onder meer verdedigd met een beroep op de nood-
zaak om de katholieke staatkunde op principiële wijze tegemoet 
te treden: 

Wanneer naar het woord van prof. mr. C.P.M. Romme de KVP 
ten doel heeft "het inweven in het stramien van ons Nederland-
se volksleven van ons katholiek zedelijk eigene", zal in de parle-
mentaire discussie hierop wel door een groep volksvertegen-
woordigers, die bewust leven uit het reformatorisch christendom, 
kunnen worden geantwoord en niet door een partij, die geen ge-
meenschappelijke levensbeschouwing heeft. Tegenover de hech-
te politieke formatie van het Nederlandse Rooms Katholicisme 
stellen wij dan ook de na 1945 voortdurende noodzaak van een 
staatkundige verbondenheid van die christenen, die in staat zijn 
het evangelie en het christelijk belijden ook in hun politieke con-
sequenties beter te interpreteren dan men het in dat deel der kerk 
doet, dat voor hervorming naar Gods Woord niet toegankelijk 
was, en die door hun (kerk-) historisch besef aanvoelen waar men 
in het andere kamp heen wil en zich daarom voor dit doel niet 
laten gebruiken. 149 

Naar aanleiding van de rede van Romme uit 1959 hulde de CHU 
zich, in tegenstelling tot de ARP, aanvankelijk in stilzwijgen. Op 
11 november 1959 tekende De Volkskrant echter uit de mond 
van fractievoorzitter Tilanus op, dat de CHU-top geen moge-
lijkheid zag om in Nederland tot de door Romme gewenste nau-
were samenwerking te komen. Ook bij Europese verkiezingen 
moesten volgens hem de katholieke en protestants-christelijke 
partijen in Nederland met eigen lijsten uitkomen. Wel zag hij 
graag, dat in de Kieswet voor wat de Europese verkiezingen be-
treft de mogelijkheid zou worden geopend de kandidatenlijsten 
met elkaar te verbinden. Nationaal moest elke partij echter met 
een eigen program komen: 'Bij het samenstellen van een pro-
gram kijken we natuurlijk wel eens bij elkaar over het muurtje. 
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(...) Maar laten we het niet forceren.'150  Uit het vraaggesprek 
bleek voorts, dat het Tilanus geen goede gedachte leek om bij 
nationale verkiezingen de lijsten van ARP, CHU en KVP te ver-
binden, gesteld al dat de Kieswet zulks toestond: 'Met veel zorg 
en moeite is een nieuwe politieke samenwerking [met de libe-
ralen] tot stand gekomen. Wij hopen op een periode van rust. 
Het zou vreemd zijn, als KVP, CHU en ARP nu al meteen met 
zijn drieën in een hoek zouden gaan zitten,'151  
In zijn eigen KVP vond Romme voor zijn suggestie vooralsnog 
evenmin veel gehoor. Zo achtte de latere voortrekker van de 
christen-democratische samenwerking, P.A.J.M. Steenkamp, 
het volgens het verslag van een vergadering van het KVP-par-
tijbestuur in 1960 'waardevol', dat de KVP kon manoeuvreren 
in het politieke krachtenveld: 'Bij een nauwe samenwerking met 
de protestantse partijen zou die manoeuvreerbaarheid kleiner 
worden. Hij ziet niet, dat wij zoveel gemeen hebben. Ten aan-
zien van kortere-termijn punten is dat misschien wel het geval, 
maar niet ten aanzien van langere-termijn punten, zoals ge-
noemd in Katholieke politiek (bijvoorbeeld bedrijfsorganisatie). 
Is de werfkracht voor de christelijke idee wel gediend door een 
politieke integratie met de protestanten? Zelfs in de Duitse ver-
houdingen is dat nog fraglich. Misschien is dat wel het geval met 
een CDU onder Adenauer, maar zeker niet met een CDU on-
der Erhard.'152  Van zijn kant weigerde Romme tegemoet te ko-
men aan het herhaalde verzoek van het lid van het partijbestuur, 
tevens voorzitter van de jongerenorganisatie van de KVP (KVP-
JO), E. Verwoert, een studiecommissie in te stellen ten aanzien 
van het vraagstuk van de samenwerking met de ARP en de CHU. 
Hij vreesde dat dit niet geheim zou blijven en averechts kon wer-
ken: 'Kunnen de jongerengroepen niet beter contacten opne-
men? Dat is niet zo officieel. Men kan dan een beetje vrijbuite-
rij plegen. 5153 
Kort na zijn - onverwachte - terugtreden als KVP-fractievoor-
zitter in februari 1961 herhaalde Romme evenwel verscheidene 
elementen uit zijn rede uit 1959 en spitste deze verder toe. Tij-
dens een conferentie over het onderwerp 'Wat betekent chris-
telijk democratische politiek?' op 15 en 16 september 1961 in het 
Gereformeerd Jeugdcentrum 'De Witte Hei' te Huis ter Heide, 
georganiseerd door de Nederlandse equipe van de Internatio-
nale Unie van Jonge Christen-Democraten, verdedigde hij de 
stelling dat het de moeite waard zou zijn te onderzoeken of voor 



de vaststelling van één werkprogram de objectieve omstandig-
heden aanwezig waren. Het was naar zijn mening gewenst, dat 
het bestuur van de Nederlandse equipe, waarvan de studieda-
gen uitgingen, het initiatief zou nemen tot een dergelijk onder-
zoek. Indien de partijen zouden slagen in de opstelling van een 
gemeenschappelijk werkprogram, zou het tevens tot één chris-
ten-democratische fractie moeten komen. Het was volgens Rom-
me echter de vraag, of de gelijktijdige overstap naar één werk-
program èn één fractie niet op teveel weerstand zou stuiten bij 
de drie partijen. Daarom wees hij tevens op de mogelijkheid om 
te beginnen met één werkprogram voor drie fracties. Wel zou 
dan nodig zijn een interfractioneel orgaan, op paritaire basis, uit 
de fractiebesturen, ter bewaking en bevordering van het ge-
meenschappelijk streven naar de uitvoering van het program. 
Aan het interfractionele orgaan zou de keuze moeten worden 
toevertrouwd van de meest geëigende interne middelen en we-
gen om zijn doel te bereiken.  154  Romme voegde hieraan toe: 

Ook wanneer men de momentele onmogelijkheid erkent om la-
ten we zeggen tot één CDP te komen, wanneer zelfs een Schaep-
man, Kuyper, De Savornin  Lohman  deze onmogelijkheid zouden 
erkennen, dan ontheft dit de leidende figuren toch niet van de 
plicht, om zich te bezinnen op de vraag of ze 't al dan niet in die 
richting moeten sturen. ik kan mij niet onttrekken aan de indruk, 
dat de feitelijke onmogelijkheid voor de dag van vandaag, om zo 
maar over te stappen naar een CDP waarin de KVP en de AR 
en de CHU zouden opgaan, al te dikwijls leidt tot de opvatting: 
welnu, dan heeft het ook weinig zin om je vandaag de dag te gaan 
zitten bezinnen op de vraag welke richting de ontwikkeling moet 
gaan. Maar het is een zaak, die natuurlijk toch de plicht van de 
leidende figuren blijft, zich af te vragen: in welke richting beho-
ren wij 't te sturen; en indien wij menen, dat het moet gaan in de 
richting van iets wat thans onmogelijk is, dan hebben wij alleen 
te zoeken naar de wegen en die te banen, dat het onmogelijke 
voor vandaag wel voor morgen mogelijk wordt.155  

Begin 1962 volgde P.J.M. Aalberse H.W. van Doorn op als KVP-
partijvoorzitter. Aalberse was advocaat en procureur en juri-
disch adviseur van diverse organisaties en ondernemingen. Hij 
was onder meer secretaris geweest van de Raad van Overleg 
voor sociaal-economische aangelegenheden en van het Katho-
liek Maatschappelijk Beraad en vice-voorzitter van de St. Adel-
bert-Vereniging. Van 1945 tot 1954 had hij deel uitgemaakt van 



EEN KA-tHOLIEK saDE TROON...-,- 

Cartoon van Opland in De Volkskrant over de antipapistische reacties 
in protestantse kring op de overgang van prinses Irene naar de Rooms-
Katholieke Kerk. Onder de indruk van de kwestie-Irene merkte KVP-
voorzitter mr. P.J.M. Aalberse in juni 1964 op, dat 'een Christelijk-
Democratische Unie in ons land geen kans van slagen heeft'. Ook 
Romme schreef in De Volkskrant dat 'wat betreft het streven naar een 
christelijke basis voor ons partij-politieke leven duidelijker dan ooit een 
"piano-aan" geboden is'. 

de gemeenteraad van Wassenaar, sinds 1958 van de gemeente-
raad van 's-Gravenhage. Kort na zijn aantreden als KVP-partij-
voorzitter nam Aalberse het initiatief tot een gesprek met zijn 
protestants-christelijke collega's Berghuis en Beernink om te po-
gen in de programma's van de drie partijen voor de Tweede-Ka-
merverkiezingen van 1963 enkele hoofdpunten op elkaar af te 
stemmen. De beschikbare tijd hiervoor bleek echter te kort.156  
Wel stelde een door het bestuur van de Nederlandse equipe in-
gestelde programcommissie in 1962 een voorontwerp vast voor 
een gemeenschappelijk Europees program. Dit voorontwerp be- 

al 



stond uit een preambule, twaalf punten betreffende Europa en 
een epiloog. Door het voorlopig nog uitblijven van rechtstreek-
se verkiezingen voor het Europees Parlement heeft dit ontwerp 
echter weinig betekenis gehad. 157 
Ook door anderen werden rondom de Tweede-Kamerverkie-
zingen van 1963 suggesties gedaan en initiatieven ontplooid. Zo 
betoogde het antirevolutionaire Tweede-Kamerlid B.W. Bies-
heuvel - tevens vice-voorzitter van de christen-democratische 
fractie in het Europees Parlement - tijdens een tafelrede bij het 
diner van de christen-democratische fractie in het Europees Par-
lement op 10 april 1962 in Delft, dat ARP, CHU en KVP ern-
stig moesten overwegen of het mogelijk was bij de eerstvolgen-
de Tweede-Kamerverkiezingen uit te komen met een gemeen-
schappelijk program.158  Op 17 april 1963 stelde de staatssecre-
taris van Binnenlandse Zaken, W.K.N. Schmelzer, tijdens een 
bijeenkomst van de Kring Tilburg van de KVP te Roosendaal, 
dat het gewenst was, dat bij wijze van vervolg op de sinds 1952 
bestaande situatie - waarin alledrie de confessionele partijen 
geestverwanten in het kabinet hadden - er krachtig naar werd 
gestreefd voortaan bij kabinetsformaties tot een gezamenlijk 
standpunt te komen wat betreft program en samenstelling van 
het nieuwe kabinet. Het was voor hem 'samen erin of samen er-
buiten'.159  Het KVP-Tweede-Kamerlid, tevens oud-minister van 
Onderwijs, Cals, deed op 19 april 1964 in een rede voor deelne-
mers aan een politieke jongeren-contactdag te Sneek de sug-
gestie om te komen tot een gezamenlijk verkiezingsprogramma 
en een enigszins geïnstitutionaliseerd overleg tussen de drie gro-
te confessionele fracties in de Tweede Kamer.160  In oktober 1964 
merkte AR-fractievoorzitter Smallenbroek tijdens een forum-
discussie op, pogingen om tot een gezamenlijk verkiezingspro-
gram van ARP, CHU en KVP te komen, te zullen toejuichen. TM 
En ook Van Niftrik tenslotte hield op 9 november 1964 voor de  
CH-  en AR-kiesverenigingen te Den Helder een pleidooi voor 
politieke eenheid van alle Nederlandse christenen. 162 
Tot concrete resultaten leidde dit alles vooralsnog niet. Hierbij 
speelde onder meer de kwestie-Irene een rol. Zo merkte Veer-
man in maart 1964 in het moderamen van de ARP op, 'dat het 
antipapisme en met name het doperse element in de partij nog 
verschrikkelijk sterk is'.163  Waarop Berghuis stelde, 'dat het goed 
voor ons is dit weer duidelijk te weten. Ook voor de RK is de-
ze zaak goed. Er blijkt onder meer uit, dat een Nederlandse CDU 



er niet in Zit.  '164 Van zijn kant schreef Romme in De Volkskrant: 
'Er zijn ongetwijfeld mensen in de partij, die de rooms-katho-
lieke basis graag zouden zien vervangen door een christelijke, 
een christen-democratische basis. ik wil wel zeggen, dat het in 
beginsel ook mij lokt. Maar zou het voor de praktijk toch niet 
nuttig zijn enige voorzichtigheid te betrachten? De reacties op 
de overgang van prinses Irene naar het rooms-katholieke geloof 
moeten ons als nuchtere Nederlanders toch wel iets zeggen. (...) 
Wat betreft het streven naar een christelijke basis voor ons par-
tij-politieke leven is daarom duidelijker dan ooit een "piano-
aan" geboden. 165 
Uit onderzoek van het NIPO bleek in juni 1964, dat de kiezers 
van ARP, CHU en KVP, anders dan over de vorming van een 
protestants-christelijke volkspartij, verdeeld waren over de wen-
selijkheid van een CDU. Terwijl 86% van de aanhang van de 
KVP met een oordeel hier vóór was, waren van de ARP en de 
CHU respectievelijk 19% en 41% van de aanhangers vóór.166  

2.9 Het rapport Grondslag en karakter van de KVï"- 

Midden jaren zestig geraakten de discussies over samenwerking 
tussen de drie grotere confessionele partijen in Nederland nog 
betrekkelijk onverwacht in een stroomversnelling na en onder 
invloed van de kerkelijke en theologische ontwikkelingen in ka-
tholieke kring, in het bijzonder het door paus Johannes XXIII 
uitgeschreven Tweede Vaticaanse Concilie (19621965).167 
In de KVP manifesteerden zich naar aanleiding van deze ont-
wikkelingen weldra twee richtingen. De eerste richting bepleit-
te, in het kielzog van de ontwikkelingen binnen met name de 
Franse en de Italiaanse christen-democratie, de vorming van een 
partij gebaseerd op de zedelijke beginselen van zowel christen-
dom als humanisme. Een vroeg vertegenwoordiger van deze 
richting was de Rotterdamse hoogleraar in het staatsrecht S.W. 
Couwenberg. Couwenberg was negen jaar als journalist werk-
zaam geweest op de parlementaire redactie van De Maasbode 
en enkele jaren redactielid geweest van Te Elfder Ure en Oost-
West (het latere Civis Mundi). In de eerste helft van de jaren zes-
tig fungeerde hij als redactiesecretaris van het vijfdelige werk 
Welvaart, welzijn  en geluk. Een katholiek uitzicht op de Neder-
landse samenleving, uitgebracht op initiatief van de Raad van 



De Volkskrant: Overleg voor sociaal-economische aangelegenheden van de ka- 

rooms-katho- iiitge tholieke sociale organisaties br-achte.168  In een boek geti- 

en christelijke, teld De strijd tussen progressiviteit en conservatisme (1959) had 

gen, dat het in Couwenberg gepleit voor een samenbundeling van ARP, CHU 

ktijk toch niet en KVP in een nieuwe christen-democratische volkspartij  .169  On- 

De reacties op der invloed van de overwegend negatieve reacties uit antirevo- 

geloof lutionaire  lutionaire en christelijk-historische kring, maar ook vanuit zijn 

ets zeggen. I 
 eigen partij,170  richtte hij zich vanaf 1962 echter op vernieuwing 

s voor ons par- 
it  een "piano- 

van de KVP zelf.  
Met dit doel voor ogen vormde Couwenberg in 1963 in eerste 
instantie de Groep-Utrecht, waarvan onder anderen deel uit- 

dat de kiezers maakten F.C.L.M. Crjns, jhr. R.W.I. van der Does de Willebois, 

rming van een J.J.A.M. van Gennip, W.J.G.M. Gielen, R.C. Kwant, Loeff, 

n over de wen- Mommersteeg, C.E. Schelfhout, L.G.A. Schlichting, St. Adel- 

anhang van de bert-voorzitter F.J.G. baron van Voorst tot Voorst, G.E. de Vos 

de ARP en de en S.F.L. van Wijnbergen.  171  De groep onderhield tevens  con- 

gers  vóór.166  tacten met Cals, onder meer naar aanleiding diens redevoering 
in Sneek.172  Op  6 april 1966 volgde de oprichting van het De- 
mocratisch Centrum Nederland (DCN).173  

e KVP Het DCN wenste geen 'ontideologisering' van de KVP. Iedere 
partijvorming ging volgens Couwenberg gepaard met een al dan 

samenwerking niet expliciet gemaakte ideologische oriëntatie. Naast en tegen- 

Nederland nog over een ideologisch-gefundeerde progressieve en conservatie- 

ig na en onder ve denkrichting had hij reeds eerder een filosofisch-gefundeer- 

keingen in ka- de conceptie van een centrum-politieke richting ontwikkeld en 

)hannes YXJIJ de christelijke democratie geconcipieerd als een politieke stro- 

1-1965).167  ming die, hoewel conservatief van origine, het meest tot ont- 

van deze ont- plooiing zou kunnen komen als een principiële centrum-politie- 

ichting bepleit- ke formatie,174  Wel was volgens het DCN 'deconfessionalisering' 

i met name de van de KVP vereist, in de zin van een loslaten van een (exclu- 

Drming van een sief-) katholieke c.q. christelijke grondslag door de partij.175  Dit 

zowel christen- laatste impliceerde blijkens de DCN-brochure Naar nieuwe po- 

Jiger van deze litieke verhoudingen uit 1967 het opgeven van het nog prille stre- 

Laatsrecht S.W. ven naar een christen-democratische partijformatie van katho- 

urnalist werk- lieke en reformatorische christenen, omdat een dergelijke partij 

De Maasbode 'reeds vóór haar verwezenlijking door de loop der geschiedenis 

r Ure en Oost- [is] achterhaald' en 'kunstmatig de verouderde 19e eeuwse anti- 

an  de jaren zes- these tussen christendom en moderne wereld in stand [houdt]'. 176 

vijfdelige werk De achterliggende gedachte hierbij stond pregnant geformu- 

tt op de Neder- leerd in een ingezonden brief van Couwenberg uit 1964 in het 

a de Raad van katholieke dagblad De Tijd/Maasbode: 
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Wanneer de KVP als verreweg de grootste confessionele partij 
zelf het initiatief neemt tot deconfessionalisering van de politiek, 
dan is er voor de protestantse partijen geen perspectief meer om 
zich als confessionele partij te handhaven. Dat de AR en  CH  in 
onze politiek nog zo'n belangrijke rol spelen, hebben zij groten-
deels te danken aan het feit, dat de KVP zich in zo sterke mate 
heeft gebonden aan hun medewerking. Als de KVP zich hiervan 
losmaakt en een eigen zelfstandige weg kiest, dan resten de AR 
en  CH  slechts twee mogelijkheden: of eieren voor hun geld kie-
zen en afstand doen van een eigen reformatorische staatkunde, 
die haar tijd gehad heeft, of definitief politiek verval. 177 

Tot het ledenbestand van het DCN, dat door de jaren heen rond 
de 40 tot 50 heeft geschommeld, hebben onder anderen behoord 
jhr. F.A.M. Alting von Geusau, voormalig KVP-voorzitter W.J. 
Andriessen, Th. Coppes, de directeur van De Volkskrant A.C. 
Copray, Crjns, J. Foppen, Van Gennip, W.J.G.M. Gielen, De 
Nieuwe Linie-journalist N. van Hees, D.F. Houwaart (CHU), 
M.H.M. van Hulten, F.M. Jaeger, G. Klein, F.J. Krop (CHU), 
C. Mertens (D'66), H.W. Metaal, KVPJO-bestuurder H.L. Pa-
ping, J.J.M. Penders, KVPJO-bestuurder J.P.G.W. Purnot, L. 
van der Put (ARP), J.M. Saelman, A.C.J. Sars, A.J.M. van Tie-
nen, F. Wagenmaker (VVD), J. Wessel (D'66) en Th.E. Wes-
terterp.178  
De tweede richting binnen de KVP, die der 'christen-democra-
ten', was evenzeer voor partijvernieuwing, maar dan in de vorm 
van een streven, tezamen met ARP en CHU, naar een volks-
partij op algemeen-christelijke grondslag. De christen-democra-
ten, waartoe vooraanstaande KVP'ers als Aalberse, Cals, Rom-
me en Schmelzer konden worden gerekend, waren van meet af 
aan sterk vertegenwoordigd in de politieke en bestuurlijke or-
ganen van de KVP. 
Teneinde enige lijn te brengen in de discussie stelde het KVP-
partijbestuur in januari 1964 een zogeheten 'structuurcommis-
sie' in, die onder voorzitterschap stond van partijvoorzitter Aal-
berse.179  Voor het doel van de onderhavige studie is in het bij-
zonder van belang geweest het werk van subcommissie I van de 
structuurcommissie, die eveneens werd voorgezeten door Aal-
berse en waarvan de directeur van het KVP-partijbureau, W. 
Perquin, secretaris was. 180 
Het door deze subcommissie voorbereide en op 13 januari 1966 
in perscentrum Nieuwspoort gepresenteerde rapport Grondslag 
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en karakter van de KVP, ook wel 'structuurrapport' genaamd, 
beklemtoonde de waarde van de christelijke mens- en wereld-
beschouwing als grondslag van de te voeren politiek. Op zich-
zelf impliceerde dit volgens het rapport niet de redelijkheid en 
doelmatigheid van een katholieke partij. Deze moesten nader 
worden aangetoond, waarbij - evenals in het Advies betreffende 
het electoraal optreden der Katholieken uit 1945 - werd voorop-
gesteld dat de vorming en instandhouding van een katholiek par-
tijverband een vraagstuk van doelmatigheid en opportuniteit 
was: 'De historische ontwikkeling, de feitelijke verhoudingen in 
het heden en vooral ook de reële mogelijkheden voor een nieu-
we aanpak in de toekomst: al deze factoren dienen in ogen-
schouw te worden genomen. Over de beoordeling ervan en de 
daaruit te trekken conclusie mag iedere katholiek met ons van 
mening verschillen zonder dat wij hem om die reden als minder 
goed katholiek zullen of mogen beschouwen."8' 
Het rapport vervolgde met te stellen, dat de redelijkheid en doel-
matigheid van een katholieke partij zowel op basis van de erva-
ring als door redenering kon worden aangetoond. Wat het eer-
ste betreft: in de loop der jaren hadden de RKSP en de KVP 
verscheidene desiderata weten te realiseren, die niet alleen voor 
het katholieke volksdeel van belang waren, maar evenzeer voor 
alle groepen en lagen van de bevolking (onderwijs, bezitsvor-
ming, sociale zekerheid, et cetera). Wat het tweede betreft: be-
raad en overleg van katholieke politici onderling en met de ac-
tieve gelijkgezinde leden van de partij was vereist voor studie en 
feiten-analyse op grond van de christelijke mens- en wereldbe-
schouwing, terwijl het ook uit het oogpunt van politieke machts-
vorming 'efficiënter' werd geacht om de katholieke politici in 
een eigen partij samen te brengen dan hen te verdelen over di-
verse andere partijen.182  
Onder voorlopige handhaving van de katholieke partij, diende 
volgens Grondslag en karakter van de KVP echter tegelijkertijd 
te worden onderzocht welke mogelijkheden er waren om tot een 
algemeen-christelijke partijvorming te komen. Een fusie tussen 
ARP, CHU en KVP werd daarbij als onhaalbaar van de hand 
gewezen: 'Het is bekend, welke sterke weerstanden er nog be-
staan tegen een fusie alléén van de ARP en de CHU. Indien ook 
de KVP van meet af aan in deze fusiebesprekingen zou worden 
betrokken, dreigt de weerstand nog groter te worden. Een fusie 
van de drie genoemde partijen is niet haalbaar en zou ook geen 



goede weg tot het doel zijn, ook al niet omdat zulk een fusie een tuurwet en de 

zekere ballast van het verleden van den beginne af met zich zou leid bepaalden 
dragen.'183  Ook de omvorming van de KVP zelf tot een alge- en bisschoppen 

meen-christelijke partij werd afgewezen: 'Wat dit laatste betreft getwijfeld zal e 

valt ( ... ) te vrezen, dat zulk een initiatief van de KVP sterke re- boodschap van 

acties zou oproepen vooral in protestants-christelijke kring. Men werken welke t 
kan daarin zien - ook al zou het dan ten onrechte zijn - een soort op het politiek 

politieke overrompeling van protestants Nederland door de moet handelen. 

KVP of door de katholieken. Op deze wijze zou men het risico Het rapport be 

lopen bij het zoeken naar nieuwe wegen meer afbrekend dan alle Nederland 

baanbrekend op te treden. Het komt ons onverantwoord voor, katholieken lid 

de bestaande tendenzen tot toenadering tussen de christenen van deel kunnen uit 

verschillende confessie aan zulk een avontuur bloot te stellen.'184  wijl zij eveneen 

Op grond van deze overwegingen was de commissie van oordeel, openbare licha 

dat een samengaan in politicis van alle christenen op basis van van iedere schij 

een gezamenlijk, christelijk geïnspireerd program, in Nederland trokken en ook 

op korte termijn niet realiseerbaar was. Wel was het echter nut- De naamgeving 
tig 'om - in de geest van hetgeen de meerderheid op het KVP- was geweest, pi 
Jongerencongres van juni 1965 wenste - de mogelijkheden om staande beschc 

tot een bredere, christelijke partijvorming te komen, te laten  on-  partij' niet gehe 

derzoeken door een groep van personen, die tot verschillende tij 'Christelijke 
politieke richtingen behoren'.185  Uit de kring van de KVP kon tij' te noemen. 

een initiatief tot de vorming van zulk een studiegroep worden ter nog te eng 

genomen in het vertrouwen, dat daarvoor ook bij anderen be- voor alle Nedei 

grip en bereidheid tot medewerking zouden bestaan. 186 titeling een ver 
Vooruitlopend op de bevindingen van deze studiegroep, diende telijke kring, vo 

de KVP volgens het rapport uit het karakter en de verschij- maakt. Een nar 

ningsvorm van de partij een aantal elementen te verwijderen, die in Nederland z 

de indruk van een bepaalde kerkgebondenheid wekten of die ren hadden gep 
aanleiding konden geven tot verwijten of klachten over het con- het adjectief 'I 
fessionalisme van de partij.187  Een voorbeeld was de bepaling in kwam. Een der 
het Algemeen Staatkundig Program, volgens welke de KVP min correct vo 

'staat op de grondslag van de beginselen van de natuurlijke ze- spiratie en oriëi 
dewet en de Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uitspraken gelijke algemer 
van het Kerkelijk Leergezag aanvaardt'. Deze bepaling kon be- De slotsom was 

ter worden vervangen door een omschrijving inhoudende, dat partij diende te 
de partij zich laat leiden en inspireren door een christelijke mens- Op 23 novembe 

en maatschappijbeschouwing, maar dat zij bij de bepaling van zakelijk afkom 

het politiek te voeren beleid onafhankelijk is van kerkelijke in- Trouw en Het I 
stanties. De huidige omschrijving van het Algemeen Staatkun- port van de Si  

dig  Program wekte volgens het rapport de indruk, dat de na- vaardde op 26 

off 



tuurwet en de Openbaring zelf de inhoud van het politieke be-
leid bepaalden en dat de partij daarbij te luisteren had naar paus 
en bisschoppen. Het een noch het andere was echter waar: 'On-
getwijfeld zal een christenpoliticus luisteren naar elk vermaan of 
boodschap van kerkelijke zijde, maar hij moet zelfstandig ver-
werken welke toepassing daaraan gegeven kan of moet worden 
op het politieke terrein, waar hij altijd samen met alle anderen 
moet handelen,1188  
Het rapport bevestigde, dat de KVP sinds 1945 openstond voor 
alle Nederlanders, waaraan het toevoegde: 'Indien echter niet-
katholieken lid van de KVP kunnen worden, dan moeten zij ook 
deel kunnen uitmaken van de bestuursorganen van de partij, ter-
wijl zij eveneens voor de partij zitting moeten kunnen krijgen in 
openbare lichamen. In een tijd van openheid en van uitbanning 
van iedere schijn van discriminatie moet deze konsekwentie ge-
trokken en ook doorgevoerd worden,1189  
De naamgeving van de partij leverde, evenals in 1945 het geval 
was geweest, problemen op. Tegen de achtergrond van boven-
staande beschouwingen was de benaming 'Katholieke Volks-
partij' niet geheel juist. Er waren stemmen opgegaan om de par-
tij 'Christelijke Volkspartij' of 'Christelijk-Democratische Par-
tij' te noemen. Ook deze benaming was volgens het rapport ech-
ter nog te eng voor een partij, die pretendeerde open te staan 
voor alle Nederlanders. Bovendien viel te vrezen, dat deze be-
titeling een verkeerde indruk zou wekken in protestants-chris-
telijke kring, vooral indien daar ook propaganda zou worden ge-
maakt. Een nauwere politieke samenwerking van de christenen 
in Nederland zou daardoor bemoeilijkt kunnen worden. Ande-
ren hadden gepleit voor een meer algemene naam, waarin noch 
het adjectief 'katholiek' noch het adjectief 'christelijk' voor-
kwam. Een dergelijke benaming was volgens het rapport even-
min correct voor een partij, die bewust van een christelijke in-
spiratie en oriëntatie wenste uit te gaan en die zich met een der-
gelijke algemene naam niet op eerlijke wijze zou presenteren. 
De slotsom was, dat voorlopig geen wijziging in de naam van de 
partij diende te worden aangebracht.190  
Op 23 november 1966 tekende een groep van 22 KVP'ers, hoofd-
zakelijk afkomstig uit de gelederen van het DCN, in een in 
Trouw en Het Parool verschenen nota verzet aan tegen het rap-
port van de structuurcommissie 191  De KVP-partijraad aan-
vaardde op 26 november 1966 echter in beginsel de conclusies 
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van Grondslag en karakter van de K VP.192  Een week later stel- Hoewel Berghi 
de de partijraad het verkiezingsprogramma voor de periode den had zich te 
1967-1971 vast. Volgens de in de inleiding opgenomen grond- kende hij ooki 
slagformulering liet de KVP zich inspireren door christelijke op- wikkelingen in 
vattingen over mens en samenleving. De KVP achtte 'één poli- gen van een - C 

tiek verband gewenst van  alien  die dit uitgangspunt en een daar- i van de KVP va: 
op gebaseerd gemeenschappelijk program willen aanvaarden. suggereerden, i 
De KVP staat open voor een ontwikkeling in deze richting. 1n de partij. 
tussen blijft zij, gelet op het bestaande partijstelsel in ons land, Tegen deze co 
onder eigen naam haar doelstellingen nastreven, waarbij het pro- lente reactie  vi  
gram het karakter van de KVP duidelijk demonstreert.'193  ter van de KVP 
Tot de instelling van de in het structuurrapport voorgestelde stil- moderamen: 'I 
diegroep Partijvorming op christelijke grondslag, waarvoor CDU. Overigei 
reeds verscheidene namen circuleerden,194  kwam het niet.195  Na is een goed ges 
de nacht van Schmeizer, in oktober 1966, besloot het dagelijks testanten.'202  A 
bestuur van de KVP de kwestie pas na de eerstvolgende Twee- zijn rede voor 
de-Kamerverkiezingen weer op de agenda te plaatsen.196  samenstellers v 

de christelijke j 
AR-partijconv 

2.10 De reacties van ARP en CHU le ontwikkeling 
feitelijke aanle: 

Zoals hierboven vermeld, zag Berghuis rond 1966 - na het ver- om met krachi 
zanden van de hernieuwde samensprekingen tussen beide par- waarvan het ch 
tijen en de gerezen verschillen in parlementair-politieke opstel- I  tiebron was: 'F  
ling  jegens het kabinet-Cals/Vondeling - de weg alleen met de gangspunt voor 
CHU afgesloten. Vanaf dat moment zocht hij geleidelijk tevens in datgene wat 
toenadering tot de KVP.197  Daarbij speelde een rol, dat de ARP doortrekken? ( 
nog altijd iets leek te moeten ondernemen, aangezien zij tussen fessionalisering 
1948 en 1963 inmiddels een kwart van haar aanhang was kwijt- maken van de ç 
geraakt en verder terrein dreigde te verliezen.198  Ook moet er zoals sommige! 
bij Berghuis en de zijnen de vrees hebben bestaan, dat een aan Tijdens de a1g 
zichzelf overgelaten KVP in hoog tempo zou deconfessionalise- maart 1966 bet 
ren en - in verband hiermee - het besef dat de protestants-chris- voorzitter van 
telijke zuil in Nederland mogelijk geen lang leven meer bescho- ogenblik niet i 
ren zou zijn, wanneer de katholieke zuil geheel zou zijn verd- Grondslag en kd 
wenen,199  Voorts was er, behalve in de Rooms-Katholieke Kerk, len naar de mc 
ook in de Gereformeerde Kerken in Nederland zelf het nodige deerde partij tc 
veranderd.200  Tenslotte was er de geleidelijk op gang komende maar hoogges 
oecumene in de kerken, waarvan de verhouding tussen prote- I  niet .205 
stantse en katholieke christenen in het algemeen de invloed  on  Met de komst' 
derging en daarmee ook die tussen hen in politicis.201  echter bewegin 
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Hoewel Berghuis, alles bijeengenomen, begin 1966 derhalve re-
den had zich te verheugen over de uitgestoken hand van de KVP, 
kende hij ook reserves. In het bijzonder vreesde hij, dat de ont-
wikkelingen in katholieke kring niet slechts in de richting gin-
gen van een - door hem op zichzelf gewenst geachte - zuivering 
van de KVP van elementen die een bepaalde kerkgebondenheid 
suggereerden, maar ook in die van een deconfessionalisering van 
de partij. 
Tegen deze complexe achtergrond moet de enigszins ambiva-
lente reactie van Berghuis op het rapport Grondslag en karak-
ter van de KVP worden begrepen. Enerzijds verklaarde hij in het 
moderamen: 'In zekere zin vindt er een invite plaats naar de 
CDU. Overigens zeer beleidvol, correct en tactisch. Het rapport 
is een goed gespreksdocument tussen rooms-katholieken en pro-
testanten.'202  Anderzijds stelde Berghuis op 12 februari 1966 in 
zijn rede voor de buitengewone deputatenvergadering, dat de 
samenstellers van het rapport de waarde van een georganiseer-
de christelijke politiek wel erg sterk relativeerden  .203  Tijdens het 
AR-partijconvent van 14 mei 1966 verklaarde Berghuis door al-
le ontwikkelingen heen van oordeel te blijven, dat er niet alleen 
feitelijke aanleiding maar ook wezenlijke grond aanwezig was 
om met kracht een partij of partijen-formatie te handhaven 
waarvan het christelijk geloof de uitgesproken basis en inspira-
tiebron was: 'Hoe kan er een fundamenteler grondslag en uit-
gangspunt voor een indringende politiek gevonden worden dan 
in datgene wat het leven als geheel in al zijn vezelen heeft te 
doortrekken? ( ... ) Alles pleit in deze tijd juist tegen een decon-
fessionalisering van de politiek - dat wil zeggen tegen een los-
maken van de politiek van de wortel van het christelijk geloof—, 
zoals sommigen willen. 5204 
Tijdens de algemene vergadering van de CHU van 18 en 19 
maart 1966 betoogde Beernink in zijn afscheidsrede als Unie-
voorzitter van zijn kant, dat een Nederlandse CDU er op dat 
ogenblik niet in zat. Tegenover de suggestie in het rapport 
Grondslag en karakter van de KVP om een onderzoek in te stel-
len naar de mogelijkheid om tot een brede, christelijk gefun-
deerde partij te komen, wilde hij zich niet negatief opstellen, 
maar hooggespannen verwachtingen hiervan koesterde hij 
niet.205  
Met de komst van A.D.W. Tilanus als Unievoorzitter leek er 
echter beweging te komen in de opstelling van de Unie-leiding. 



A.D.W. Tilanus was van 1940 tot 1950 huisarts geweest in de ge-
meente Voorburg en van 1950 tot 1963 directeur van de Stich-
ting Gelderland voor Maatschappelijk Werk te Arnhem. Sinds 
juni 1963 was hij lid van de Tweede Kamer. Reeds tijdens zijn 
eerste bijeenkomst met de parlementaire pers als Unievoorzit-
ter op 22 februari 1966 verklaarde Tilanus te voelen voor de vor-
ming van een studiegroep, bestaande uit leden van CHU, ARP 
en KVP, aangevuld met katholieke en protestantse socialisten. 
Deze zou zich 'studieus' kunnen bezighouden met de funda-
menten van de onderscheiden partijen - bijvoorbeeld de relatie 
tussen geloof en overheid en tussen overheid en samenleving - 
om te bezien in hoeverre daar gemeenschappelijke elementen in 
zaten.206  

1. Zie de in de slotpassages van par. 1.8 genoemde literatuur. 
2. In 1925 en 1927 had Don  Luigi  Sturzo, de na de machtsovername door B. 

Mussolini in Italië naar Parijs uitgeweken oprichter van de Partito Popola-
re Italiano (PPI), in Keulen een tweetal congressen georganiseerd, waaraan 
vertegenwoordigers van christelijk geïnspireerde partijen uit België, Duits-
land, Frankrijk, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Po-
len, Tsjechoslowakije en Zwitserland hadden deelgenomen. Als uitvloeisel 
van deze congressen was in Parijs een 'Sécretariat International de Liaison 
et d'Information' gevestigd. Hans  August  Lücker en Karl Josef  Hahn,  
Christliche Demokraten bauen Europa (Bonn 1987) 66-68. 

3. Roberto  Papini, L 'Internationale Démocrate-Chrétienne. La Coopération In-
ternationale entre les Partis Démocrates Chrétiens de 1925 a 1986 (Parijs 1988) 
47-60. Zie over de Europese christen-democratie, naast de in de inleiding 
reeds genoemde studies van  Fogarty  en  Irving  en het in de vorige noot ge-
noemde werk van Lücker en  Hahn,  voorts onder meer Hans  Maier, Revo-
lution  und Kirche. Zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie (3e druk; 
München 1973);  Jean-Marie  Mayeur, Des Partis Catholiques a la Démocra-
tie Chrétienne XIXe-XXe Siècles (Parijs 1980); W. Becker en R. Morsey 
(ed.), Christliche Demokratie in Europa. Grundlagen und Entwickiung seit 
dem 19. Jahrhundert (Keulen en Wenen 1988). 

4. J.J. de Jong, 'Europese partijvorming en de Anti-Revolutionaire Partij', An-
ti-Revolutionaire Staatkunde 24 (1954) 145-158, aldaar 155. De CHU heeft 
indertijd het initiatief genomen tot een bespreking met de ARP over het 
contact met gelijkgezinde partijen in het buitenland. Zie: Brief hoofdbe-
stuur CHU aan centraal comité ARP, 1 september 1949. Archief-ARP. 

5. Enkele jaren later zou AR-partijvoorzitter Berghuis in het centraal comité 
van zijn partij over de samenwerking tussen protestantse christenen en ka-
tholieken opmerken: 'Zonder die samenwerking zou het ons vooral inter-
nationaal niet lukken het reformatorische element tot gelding te brengen.' 
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weest in de ge- Notulen centraal comité ARP, 21 maart 1959. Archief-ARP. Rond deze zelf- 
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eds tijdens zijn 
KVP en met de ARP niet een christelijke fractie vormden, dan zou de CHU 
in Europese verhoudingen hetzelfde zijn als de SGP dat is in de politieke 

Is Unievoorzit- verhoudingen van ons land: een zeer weinig betekenende groep.' HET, 20 
en voor de vor- mei 1959.  
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tie.  

beeld de relatie 7. Onder meer geciteerd in De Volkskrant, 18 september 1971. 
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ring, mevr. M.A.M. Klompé, J.W. van der Poel en Sassen van KVP-zijde, 
Bruins Slot, R. Gosker, W.  Rip  en Schouten namens de ARP en Beernink, 
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12. Ibidem. 
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moeten er heen.' C.P.M. Romme, 'Eenheid in de politiek', Katholiek Staat-
kundig Maandschrift 6 (1952) 73-80, aldaar 79. 

15. Notulen dagelijks bestuur KVP, 15 maart 1954. Archief-KVP 220. 
16. L.A.H. Albering, 'Politieke eenheid der katholieke Nederlanders', in: Do-

cumentatie ten behoeve van kadervorming,  II.  KVP (Den Haag, z.j. (1954)) 
77. Vgl. ook Idem, 'Samenwerking van christelijke partijen in Nederland', 
Katholiek Staatkundig Maandschrift 13 (1959) 493-502. 

17. Documentatie ten behoeve van kadervorming,  IV.  KVP (Den Haag z.j.) 119. 
De rede dateert van 14 januari 1956. 

18. D.Th. Kuiper, Het kalvinisme. Stichting Burgerschapskunde (z.p. 1977) 37. 
Zie voorts G. Puchinger, Minister Zijlstra en de AR Partij. Een rede van mi-
nister Zijlstra besproken (z.p. z.j.); Idem, Dr. felle Zijlstra. Gesprekken en 
geschriften samengesteld door dr. G. Puchinger met bijdrage van dr. W Drees 
Sr. (2e druk; Naarden 1979). Voor een in het licht van deze studie relevan-
te publikatie van de hand van Zijlstra zelf, zie diens 'Is een christelijke par-
tijformatie funest voor de democratie?', Anti-Revolutionaire Staatkunde 34 
(1964) 158-166, herdrukt in: Puchinger, Dr. felle Zijlstra, 297-308. 

19. Kuiper, Het kalvinisme, 37, 39. 
20. Zie P.F. van Herwijnen, 'Dr. W.P. Berghuis', Anti-Revolutionaire Staat-

kunde 38 (1968) 169-191; Dick Houwaart, De mannenbroeders door de 
bocht. Herinneringen aan en van dr. W.P. Berghuis, van 1956 tot 1968 voor-
zitter van de Anti-Revolutionaire Partij (Kampen 1988). 

21. Zie J.A.H.J.S. Bruins Slot, ... en ik was gelukkig. Herinneringen (Baarn 
1972). 

22. Vgl. Puchinger, Dr. Jelle Zijlstra, 55-62, 68-69. 
23. Romme gebruikte deze term bij de algemene beschouwingen van oktober 

1956. KVP en ARP spraken bij deze gelegenheid uit geen bindingen met 
het kabinet te willen aangaan. Visser, Alleen bij uiterste noodzaak?, 261. 

24. Geciteerd bij: Ibidem, 62. 
25. De drie grotere confessionele partijen hadden, door verlies aan protestants-

christelijke zijde, tezamen niet meer dan de helft van het aantal Kamerze-
tels behaald. 

26. Notulen moderamen ARP, 13 maart 1959. Archief-ARP. 
27. H. Daudt, 'De ontwikkeling van de politieke machtsverhoudingen in Ne-

derland sinds 1945', in: J.E. Ellemers e.a., Nederland na 1945. Beschouwin-
gen over ontwikkeling en beleid (Deventer 1980) 178-197. Zie over de theo-
rie van de 'uiterste noodzaak' van Daudt het slothoofdstuk van deze studie. 

28. Puchinger, Dr. felle Zijlstra, 83-84. Korte tijd na de verzending van deze 
brief trad Roolvink toe tot het kabinet-De Quay als staatssecretaris van So-
ciale Zaken en Volksgezondheid. 

29. Notulen centraal comité ARP, 4juli 1959. Archief-ARP. Wel kwam na ver-
schijning van de brief een groep tot de christelijke vakbeweging behorende 
antirevolutionairen enkele malen bijeen ter bespreking van de situatie in de 
ARP en ter bepaling van de houding tegenover de partij. Deze groep be-
stond uit C.A. Bakker, A. Borstlap, Van Eibergen, De Gaay Fortman, L. 
de Graaf, G. Hammink, I. ten Heuvelhof, Van Nierop, J. Nieuwenhuis, H. 
Peters, H.R. Plomp en  Ruppert.  Het resultaat van haar beraadslagingen leg- 

am 



lerschrijven, is be- de de groep vast in twee in 1961 verschenen notities: 'De actuele situatie in 

is de toestand nog en van de partij, ontstaan door en na de kabinetsformatie van 1959' en 

ang niet. Maar wij 'Hoofdzaken voor een program van actie'. Archief-ARP. Zie ook de be- 

', Katholiek Staat- spreking van het moderamen van de ARP met antirevolutionaire CNV'ers, 
in: Notulen moderamen ARP, 10 november 1961. Archief-ARP. 

KVP 220. : 30. P.F. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973 (Den Haag 1982) 79-90, in het bij- 

Lerlanders', in: Do- zonder 83-84. 

1 Haag, z.j. (1954)) 31. Kuiper, Het kalvinisme, 37, 39. In het onderstaande worden de termen 'ra- 
dicaal-evangelisch' en 'evangelisch-radicaal' door elkaar gebruikt. Zij heb- 
ben dezelfde betekenis. 

Den Haag z.j.) 119. i 32. Zie H. Coerts, De ARP en Nieuw-Guinea. Historische analyse van een par- 
tijcrisis (Franeker 1983). 

mde (z.p. 1977) 37. 33. Aannemelijk is, dat de ontwikkeling binnen de ARP door de Nieuw-Gui- 

j. Een rede van mi- nea-kwestie is versneld. 

(Ta. Gesprekken en 34. Geen afbraak maar groei. ARP ('s-Gravenhage z.j. (1962)) 11. Vgl. ook W.P. 

ge van dr. W. Drees Berghuis, 'Verstarde beginselen in een veranderde wereld?', in: Bene Me- 

eze studie relevan- ritus. Bundel opstellen uit dankbaarheid opgedragen aan Doctor Johannes 

en christelijke par- Schouten, ere-voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij ter gelegenheid van  

mire  Staatkunde 34 zijn vijf en zeventigste verjaardag (Kampen 1958) 11-32. 

297-308. 35. Geen afbraak maar groei, 11. 
36. Strijdvaardig. ARP ('s-Gravenhage z.j. (1963)) 20. 

?volutionaire Staat- 37. Ibidem, 21. 

nbroeders door de 38. De vreugde van de politiek. ARP ('s-Gravenhage z.j. (1964)) 12-13. 

1956 tot 1968 voor- 39. Strijdvaardig, 24-25. 
40. Het gebruik van deze ondertitel, waarin de Amsterdamse Kamercentrale 

rinnerin gen (Baarn van de ARP de landelijke partij bij de Staten-en raadsverkiezingen van 1966 
was voorgegaan, werd door het AR-partijconvent van 23 december 1966 
aanvaard met 81 stemmen vóór en 51 stemmen tegen. Trouw, 27 december 

vingen van oktober 1966. Sommigen binnen de ARP, onder wie de latere AR-partijvoorzitter 

een bindingen met Veerman, wensten - deels om andere redenen -nog een stap verder te gaan 

noodzaak?, 261. en de naam 'antirevolutionair' op te geven. Zo staat er in de notulen van 
een vergadering van het moderamen uit oktober 1964 de volgende weerga- 

Lies aan protestants- ve van een interventie van hem te lezen: 'Wat zegt nu ( ... ) de man op de 

Let aantal Kamerze- straat die naam? De aanduiding "christelijk-historisch" is weg. Men moet 
duidelijk weten, dat wij een christelijke partij zijn. Dat ziet men niet aan de 

P. naam "AR". Er zijn honderdduizenden in ons land, die niet uit deze naam 

rhoudingen in Ne- aflezen wat wij willen; niet begrijpen wat deze naam eigenlijk bedoelt.' No- 

1945. Beschouwin- tulen moderamen ARP, 9 oktober 1964. Archief-ARP. 

7. Zie over de theo- 41. Vgl. D.Th. Kuiper, 'Dilemma's van christelijke samenwerking en radicali- 

tuk van deze studie. teit', Anti-Revolutionaire Staatkunde 40 (1970) 14-25, aldaar 15; Idem, 'Tus- 

erzending van deze sen identiteit en fusie. Schets van enkele ontwikkelingen in de "radicale ge- 

mtssecretaris van  So-  neratie" binnen de ARP in de periode 1957-1971', Christen Democratische 
Verkenningen 2 (1982) 382-394. Dit laatste artikel is gebaseerd op ver- 

'.Wel kwam na ver- scheidene persoonlijke archieven van de auteur. 

eweging behorende 42. Deze werkgroepen, die in 1966 in totaal 50 leden telden, ontstonden het 

van de situatie in de eerst in Amsterdam en Den Haag, later ook in Noord-Brabant en het Noor- 

rtij. Deze groep be- den. Tijdens zijn rectoraat van het VU-corps had Scholten reeds het Poli- 

Gaay Fortman, L.  tick  Corpsgezelschap opgericht, dat in de senaatszaal in de Lutherse Kerk 

J. Nieuwenhuis, H. aan het Spui vergaderde, discussieerde met landelijke AR-politici en lan- 

)eraadslagrngen leg- delijke congressen organiseerde. De leden van de ARJOS en de ARWG 

97 



deden van zich horen tijdens het AR-partijconvent van 14 mei 1966, waar 
zij onder meer fractieleider Roolvink verweten het sociaal-economisch be-
leid van het kabinet-Cals onvoldoende te steunen. Op 11 juni 1966 vond een 
'landdag' van de ARWG plaats, tijdens welke een Landelijk Organisatie 
Comité (LOC) van zeven leden in het leven werd geroepen. Voorzitter van 
het LOC werd D.Th. Kuiper, terwijl S.J. Hartkamp tot secretaris werd be-
noemd. 

43. Zie H.E.S. Woldring en D.Th. Kuiper, Reformatorische maatschappijkri-
tiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de 
kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden (Kam-
pen 1980) 272-309. 

44. Ook andere factoren speelden bij deze beslissing een rol. Zo liet zijn ge-
zondheidstoestand reeds enige tijd te wensen over en bleek het hoofdre-
dacteurschap van Trouw al moeilijker te combineren met het Kamerlid-
maatschap. Met zijn artikelen in Trouw en zijn boekje Kleine partij in gro-
te wereld (Kampen 1963) oefende Bruins Slot nog wel invloed Uit op met 
name jongere generaties antirevolutionairen. 

45. Verontrust (Franeker 1963). Zie hiernaast onder meer M.W. Schakel,  'Quo  
vadis?', Anti-Revolutionaire Staatkunde 34 (1964) 167-180; C.J. Verplanke, 
'Naar een nieuwe koers?', Ibidem, 180-187; S.U. Zuidema, 'Antirevolutio-
naire politiek in de welvaartsstaat en de welvaartsstaat in de antirevolutio-
naire politiek', Ibidem, 188-196. 

46. Manifest der groepering van verontruste antirevolutionairen, april/mei 1963 
Archief-Berghuis 332. Zie M.W. Schakel, De laatste der mannenbroeders. 
Politicus met een ideaal (Haarlem 1982). 

47. Deze commissie bestond uit Berghuis (voorzitter), Prins (secretaris/rap-
porteur), W. de Kwaadsteniet (adjunct-secretaris), Aantjes, Algra, D. Bies-
ma jr., Bruins Slot, De Gaay Fortman, De Graaf, H.N. Ridderbos, H. van 
Riessen, J. Smallenbroek, T. Spaan en Zijlstra (leden). 

48. Notulen moderamen ARP, 28 november 1964. Archief-ARP. 
49. Ibidem. 
50. Notulen moderamen ARP, 11 december 1964. Archief-ARP. 
51. Het principiële karakter der ARP. Archief-Berghuis 269. 
52. Notulen centraal comité ARP, 25 september 1965. Archief-ARP. 
53. Notulen moderamen ARP, 19 september 1966. Archief-ARP. 
54. Zie J. van Putten, 'Is de ARP werkelijk door de bocht?', Nederlandse Ge-

dachten, 2 december 1967; Idem, 'Afstand tussen partijleiding en kiezers-
volk', Nederlandse Gedachten, 9 december 1967. Vgl. ook A. Hoogerwerf, 
Protestantisme en progressiviteit. Een politicologische studie naar opvattin-
gen van Nederlandse protestanten over verandering (Meppel 1964). 

55. A. Kuyper, Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. Rede bij de ope-
ning van het Sociaal Congres, op 9 november 1891, gehouden door Dr. A. 
Kuyper (Amsterdam 1891) 25. Vgl. bijvoorbeeld ook P.S. Gerbrandy, De 
strijd voor nieuwe maatschappijvormen (z.p. z.j.). 

56. Reeds in de tijd dat hij geïnterneerd was in het gijzelaarskamp Sint Mi-
chielsgestel, had Berghuis zich voorstander betoond van de vorming van één 
protestants- christelijke partij. Tilanus had daar toen niets van willen we-
ten. Houwaart, De mannenbroeders door de bocht, 28, 44,46 en 56. Zie ook 
H. van der Laan, 'De weg naar een protestants-christelijke politieke partij', 
Anti-Revolutionaire Staatkunde 29 (1959) 341-358; H. Algra, 'Van een goe- 

ZM 



14 mei 1966, waar de buur of een verre vriend?', Christelijk Historisch Tijdschrift 23 (1978) 57- 
tal-economisch be- 61. 
juni 1966 vond een 57. Van Herwijnen, 'Berghuis', 178. 
tdelijk Organisatie 58. Vgl. de door Berghuis voor het moderamen van zijn partij geschreven no- 
en. Voorzitter van ta 'Hoofdlijnen van AR beleid' uit september 1957.-Archief-ARP. 
;ecretans werd be- 59. Anti-Revolutionaire Staatkunde 26 (1956) ni. 9. Vgl. ook T. Knecht, 'Waar- 

om hebben wij verloren? Wat staat ons te doen? Donker perspectief - blij- 
e maatschappijkri- vende opdracht', Anti-Revolutionaire Staatkunde 26 (1956) 363-371; 'Ver- 
en sociologie in de kiezingsuitslagen 1946-1962. Een onderzoek door de Dr. A. Kuyperstich- 
w tot heden (Kam- ting', Anti-Revolutionaire Staatkunde 32 (1962) 110-131. Op  30 november 

1956 hield de ARP een bezinningsconferentie over 'De handhaving van de 
ol. Zo het zijn ge- georganiseerde protestants-christelijke invloed in het Nederlandse volksle- 
)leek het hoofdre- ven', waar Berghuis, J. Waterink en Zijlstra refereerden. Archief-ARP. 
net het Kamerlid- 1 60. Voor de aan deze perceptie van een groeiende katholieke invloed mede ten 
'leine partij in gro- grondslag liggende demografische ontwikkelingen, zie F. van Heek, Het ge- 
nvloed uit op met boorteniveau der Nederlandse rooms-katholieken. Een demografisch-socio- 

logische studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep (Leiden 1954). 
[.W. Schakel,  'Quo  61. Van Herwijnen, 'Berghuis', 177. Berghuis heeft de ARP en de CHU in dit 
0; C.J. Verplanke, verband wel 'zusters' genoemd en de KVP 'de neef', die zich over de sa- 
aa, 'Antirevolutio- menwerking van de 'zusters' zou moeten verheugen. De Volkskrant, 13 no- 
n de antirevolutio- vember 1957. 

62. Anders: Zwart, 'Het protestants politiek eenheidsstreven', 154. 
ren, april/mei 1963 63. Reorganisatierapport ARP en ontwerp-statuten. ARP ('s-Gravenhage z.j. 

mannenbroeders. (1954)) 8-9,18-21, 39,57-58, 63,75-76. De commissie bestond verder uit De 
Jong, A.R. de Kwaadsteniet, Smallenbroek en Verdam. 

ns (secretaris/rap- 64. Geciteerd in Trouw, 30 november 1957. 
es, Algra, D. Bies- 65. Antirevolutionair bestek. Toelichting op het Beginsel- en Algemeen Staat- 
Ridderbos, H. van kundig Programma van de Anti-Revolutionaire Partij (Aalten 1964) 397-414. 

66. Ibidem, 9-10. 
4RP. 67. A. Kuyper, Antirevolutionaire Staatkunde. Met nadere toelichting op ons pro- 

gram (Kampen 1916-1917),  II,  32. Eerder was er voor Kuyper in beginsel  
RP.  nog sprake geweest van een nevenschikking van 'drie grondtypen van na- 

tionaliteit': de Roomse, de revolutionaire en de Christelijk-puriteinse. Kuy- 
ief-ARP. per, Ons program, 22. Toch was ook toen reeds de kracht van deze drie 
ARP. 'grondtypen' volgens hem verschillend geweest, want: '[H]et rijkst ontwik- 
',Nederlandse Ge- keld, het schitterendst uitgebroken, tot nationaliteit in vollen zin gerijpt, was 
Leiding en kiezers- alleen die "Christelijk-puriteinsche" type, die ons volkskarakter aannam tij- 
)k A. Hoogerwerf,  dens  onze republiek. De Roomsche type had men op de pas één geworden 
die naar opvattin- natie nog slechts even kunnen afdrukken. De revolutionaire type werkt nog 

)pel 1964). geen volle 80 jaren. Terwijl alleen de Christelijk-puriteinsche type ruim twee 
e. Rede bij de ope- eeuwen had om haar luister te ontplooien.' Ibidem, 23. 
'uden door Dr. A. 68. Brief bestuur CNV aan moderamen ARP en dagelijkse besturen CHU, CVP 
.S. Gerbrandy, De en SGP, 27 maart 1957. Archief-ARP. 

69. Verslag samenspreking bestuur CNV en enkele christelijke partijen, 9 mei 
tarskamp Sint Mi- 1957. Archief-ARP. Aan deze samenspreking namen van de zijde van het 
le vorming van één CNV deel C.J. van Mastrigt, Van Nierop, Roolvink,  Ruppert  en P. Tjeerds- 
ets van willen we- ma; namens de ARP Berghuis, W.R. van der Sluis en Smallenbroek; na- 

46 en 56. Zie ook mens de CHU Beernink en Tilanus; namens de CVP J. Hindriks en W. de 
ce politieke partij', Jong. De SGP liet verstek gaan. Het GPV was niet uitgenodigd, omdat - 
gra, 'Van een goe- zoals  Ruppert  mededeelde - het bestuur van het CNV van oordeel was, dat 



slechts die christelijke partijen behoorden te worden uitgenodigd die het 
CNV niet bestreden. 

70. Ibidem. 
71. Verslag tweede bespreking CNV en besturen ARP, CHU en CVP, 12 juli 

1957. Archief-ARP. Berghuis sprak van 'het gevaar, dat de CVP bestrij-
dingsmateriaal peurt uit een zodanige bespreking'. 

72. Brief K. Dijkstra (adjunct-secretaris CNV) aan centraal comité ARP en 
hoofdbestuur CHU, 26 september 1958. Archief-Beernink 15. 

73. Ontwerp-rapport betreffende de tien conferenties van de contactcommis-
sie hervormd-gereformeerde antirevolutionairen met hervormd-gerefor-
meerde predikanten. Archief-ARP. Deze commissie, die op 26 september 
1959 was geïnstalleerd, bestond uit J. Tjalma (voorzitter), Van der Sluis en 
W. de Kwaadsteniet (secretariaat); Aantjes, Van Eibergen, P.C. Eifferich, 
H. Jonker, A.J. Kret, S. van der Linde (tot in 1960), E.J. Mathies en H.J.C. 
Vlug (leden). Uit bovengenoemd rapport blijkt tevens, dat de predikanten 
gereserveerd stonden tegenover samenwerking met de katholieken: de hou-
ding van de de ARP tegenover Rome werd 'niet geheel gewaardeerd (te 
meegaand, te vriendelijk)'. 

74. Rede Tilanus, algemene vergadering CHU, 13 april 1955. Archief-CHU 23. 
Eerder had de Unieraad, op voorstel van het Tweede-Kamerlid H. Kikkert, 
met 27 tegen 16 stemmen besloten concrete voorstellen van de ARP af te 
wachten. Notulen Unieraad, 11 december 1954. Archief-Beernink 3. Zie ook: 
Notulen Unieraad, 6 november 1954. Ibidem. 

75. Utrechts Nieuwsblad, 15 mei 1957. 
76. Een getuigenis. Waarom wij  CH  zijn en blijven (Den Haag 1958) 34. Vgl. 

ook Th.L. Haitjema, 'Waarom wij christelijk-historisch zijn en blijven', 
Christelijk Historisch Tijdschrift 2 (1957) 97-104. Mede als reactie op Een 
getuigenis verscheen van AR-zijde de brochure Om een evangelische poli-
tiek (Zutphen 1958), waarin schreven, na een 'Ten geleide' van Hoogendijk, 
Mekkes, Puchinger, Verplanke, Zuidema en Aantjes. Zie voorts onder meer 
M.W. Schakel, 'Een getuigenis', Anti-Revolutionaire Staatkunde 28 (1958) 
100-126; W. Brink, 'AR-CH',  Ibidem, 252-255. 

77. Trouw, 1 maart 1958. 
78. 'Mr.  Beernink op zomerconferentie: samenwerking AR en  CH  waar mo-

gelijk, doch niet forceren', luidde op 2 augustus 1958 de kop van Trouw bo-
ven het verslag van de eerste grote rede van Beernink als Unievoorzitter. 
Uit dit verslag is de volgende passage afkomstig: 'Als het zo do9rgaat, zal 
de CHU binnenkort groter zijn dan de ARP, aldus mr. Beernink. Met na-
me onder de hervormde kiezers valt een toenemende verschuiving van ARP 
naar CHU te constateren. De samenwerking bij de raadsverkiezingen is over 
het algemeen geen electoraal succes geworden. De Unie kan eruit leren, dat 
zelfstandig optreden geboden blijft.' 

79. In de naoorlogse periode namen de ARP en CHU reeds vanaf 1946 in Lim-
burg met een gemeenschappelijke lijst aan de verkiezingen deel (als 'Sa-
menwerkende Christelijke Groepering'). In 1958 gebeurde dit voor het eerst 
ook in Noord-Brabant (als 'Protestants-Christelijke Groep'). Statistiek der 
verkiezingen 1958. Provinciale Staten, 26 maart. CBS. (Zeist 1958) 8. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen was er het verschijnsel van de 'Protestants-
Christelijke Gecombineerde Lijst' (P.C.G.), waaraan twee of meer van de 
protestants-christelijke partijen (ARP, CHU, SGP, GPV, PU, et cetera) ge- 

I M11 



itgenodigd die het zamenlijk deelnamen, eventueel gecombineerd met andere christelijke 
I groepen. In 1953 was in totaal 6,4% van de stemmen uitgebracht op PCG- 

lijsten, tegen 7,4% op de ARP en 6,8% op de CHU. In 1958 bedroegen de- 
[U en CVP, 12 juli ze percentages respectievelijk 8,3%, 5,2% en 5,2%. Zie: Statistiek der ver- 
st de CVP bestrij- kiezingen 1958. Gemeenteraden, 28 mei. CBS (Zeist 1958). De nodige pu- 

bliciteit trok in 1958 de totstandkoming van een protestants-christelijke lijst 
al comité ARP en in Den Haag. Weliswaar bestond er op dat moment in Amsterdam reeds 
ik 15. een protestants-christelijke raadsfractie. In Den Haag was de omvang van 
de contactcommis- de gecombineerde fractie echter groter. Bovendien kreeg men er een ver- 
hervormd-gerefor- tegenwoordiger in het college van B en W. In deze jaren waren er, tenslot- 
e op 26 september te, ook enkele initiatieven aan de basis, zoals de 'Actie Protestantse Een- 

), Van der Sluis en heid' te Den Haag uit 1958, waarbij betrokken waren E.D.C. Drenthem 
len, P.C. Elfferich, Soesman (voorzitter) en E. Meyll (secretaris), en de 'Actie "Eendracht 
Mathies en H.J.C. maakt macht" (fusie protestants-christelijke politieke partijen)' te Vianen  

Sat  de predikanten uit 1959, waarvan G. Gerritse initiatiefnemer was. Archief-ARP. 
stholieken: de hou- 80. Van de commissie maakten voorts deel uit P.A. Elderenbosch en Kluiten- 
1 gewaardeerd (te berg. 

81. Interimrapport van de commissie, belast met het bestuderen van de verhou- 
i. Archief-CHU 23. ding tussen de CHU en de ARP en de mogelijkheden voor contact (commis- 
merlid H. Kikkert, sie-Van  Gelder)  ('s-Gravenhage z.j. (1959)) 5. Het betrof hier de door het 
van de ARP af te lid van de commissie Kluitenberg in diens bijdrage aan de brochure Een ge- 
eernink3. Zie ook: tuigenis (1958) genoemde vier voorwaarden, waaraan moest worden vol- 

daan, wilde tot fusie van politieke groeperingen kunnen worden overge- 
gaan. De commissie-Van  Gelder  was van oordeel, dat - 'zij het in wat min- 

[aag 1958) 34. Vgl. dere mate' - aan dezelfde voorwaarden moest worden voldaan, wilde van 
h zijn en blijven', nauwer contact of van samenwerking van politieke groeperingen sprake 
als reactie op Een kunnen zijn. 
evangelische poli- 82. Interimrapport commissie-Van  Gelder,  18. 

e' van Hoogendijk, 83. Ibidem. 
voorts onder meer 84. Notulen centraal comité ARP, 14 juni 1958. Archief-ARP. 

iatkunde 28 (1958) 85. Ibidem. 
86. Ibidem. 
87. Persoonlijke notities Berghuis, 'Samenwerking AR-CH.  Eén protestants- 

en  CH  waar mo- christelijke partij?', 29 december 1959. Archief-Berghuis 336. 
kop van Trouw bo- 88. Ibidem. 
als Unievoorzitter. 89. W.P. Berghuis,  'CH-AR', Anti-Revolutionaire Staatkunde 27 (1957) 249-254, 
et zo doorgaat, zal aldaar 252. 
Beernink. Met na- 90. Persoonlijke notities Berghuis, 'Samenwerking AR-CH.  Eén protestants- 
schuiving van ARP christelijke partij?', 29 december 1959. Archief-Berghuis 336. Vgl. ook: No- 
rerkiezingen is over titie AR-CH,  Berghuis, 5 januari 1960. Ibidem; W.P. Berghuis, 'De chris- 
kan eruit leren, dat ten-democratische samenwerking in Nederlands en Europees verband', An- 

ti-Revolutionaire Staatkunde 31 (1961) 3-11; A.J. Kret, 'De christen-demo- 
vanaf 1946 in  Lim-  cratische samenwerking in Nederlands en Europees verband', Ibidem, 11- 
ngen deel (als 'Sa- 21. De beide laatstgenoemde artikelen bevatten de teksten van redes, ge- 
le dit voor het eerst houden op 5 november 1960, tijdens een door de Buitenlandse commissie 
)ep'). Statistiek der van de ARJOS georganiseerde conferentie. 
eist 1958) 8. Bij de 91. De Nederlander, 14 juli 1961. 
n de 'Protestants- 92. Notulen moderamen ARP, 6 september 1961. Archief-ARP. 
Tee of meer van de 93. In hart en nieren. ARP ('s-Gravenhage z.j. (1961)) 14. 
',PU, etcetera) ge- 94. Bij deze verkiezingen kwamen ARP en CHU in Limburg en Noord-Bra- 

101 



bant opnieuw met een gemeenschappelijke lijst uit. Statistiek der verkiezin-
gen 1962. Provinciale Staten, 28 maart. CBS (Zeist 1962) 7. Ook bij de raads- 
verkiezingen werd weer samengewerkt. In totaal werd 8,7% van de stem-
men uitgebracht op PCG-lijsten, tegen 4,7% op de ARP en 4,8% op de 
CHU. Statistiek der verkiezingen 1962. Gemeenteraden, 30 mei. CBS (Zeist 
1963). 

95. Brief dagelijks bestuur CHU aan moderamen ARP, 10 april 1962. Archief-
CHU 41. 

96. Vraagpunten voor een gesprek van de CHU met de ARP, opgesteld door 
prof. Van Niftrik, en waarmede dr. Tilanus zich kan verenigen. Archief-
Berghuis 336. De punten waren vervolgens goedgekeurd door het dagelijks 
bestuur van de CHU. Notulen dagelijks bestuur CHU, 27 januari 1962. Ar-
chief-CHU 40. 

97. Notulen moderamen ARP, 18 mei 1962. Archief-ARP. 
98. Notulen moderamen ARP, 8juni 1962. Archief-ARP. 
99. Brief moderamen ARP aan dagelijks bestuur CHU, 23 mei 1962. Archief-

CHU 41. 
100. Notulen dagelijks bestuur CHU, 26 mei 1962. Archief-CHU 40. Zie ook: 

Brief dagelijks bestuur CHU aan moderamen ARP, 5 juni 1962. Archief-
ARP. 

101. Verslag bespreking moderamen ARP en dagelijks bestuur CHU, 30 juni 
1962. Archief-Berghuis 336. Tijdens deze eerste bespreking waren voor de 
ARP aanwezig Berghuis, Bruins Slot, Van Eibergen, De Gaay Fortman, W. 
de Kwaadsteniet, Van Riessen, Roosjen, Van der Sluis, Smallenbroek, 
Tjalma en Veerman; voor de CHU Beernink, jhr. L.E. de Geer van Oude-
gein, Van  Gelder,  E. Kamphuis, Kluitenberg, Van Niftrik en Tilanus. De 
overige samensprekingen vonden plaats op 12 oktober 1962, 22 mei 1964, 
10 juli 1964, 12 oktober 1964, 8 januari 1965 en 9 juli 1965. 

102. NIPO, Bericht no. 1000, 29 juni 1964. Archief-KVP 164. Op  25 augustus 
1964 publiceerde het NIPO hierover opnieuw cijfers, omdat enquête-bericht 
no. 1000 sterk de aandacht had getrokken. De cijfers weken weinig af van 
het eerdere beeld. Thans bleek 84% van de aanhangers van de KVP met 
een oordeel vóór één protestants-christelijke partij, tegen 90% van de CHU-
aanhangers en 92% van de ARP-aanhangers. NIPO, Bericht no. 1010, 25 
augustus 1964. Archief-KVP 164. 

103. Brief Geuze (namens Eerste-Kamerfractie CHU) aan hoofdbestuur CHU, 
17 september 1964. Archief-CHU 16. 

104. Notulen hoofdbestuur CHU, 10 oktober 1964. Archief-CHU 16. 
105. Verslag bespreking moderamen ARP en dagelijks bestuur CHU, 8januari 

1965. Archief-Berghuis 336. 
106. Notulen moderamen ARP, 8januari 1965. Archief-ARP. 
107. Notulen centraal comité ARP, 30 januari 1965. Archief-ARP. 
108. Beernink maakte zelf deel uit van de combinatie-TVN, die naar openbre-

king van het verzuilde omroepbestel streefde. F.J.F.M. Duynstee, De kabi-
netsformaties 1946-1965 (Deventer 1966) 384. Aan KVP-zijde behoorde mi-
nister G.M.J. Veldkamp tot de voorstanders van een 'opener' omroepbe-
stel. 

109. Sommigen in antirevolutionaire kring brachten dit in verband met de aan-
drang vanuit de ARP tot een samengaan van beide partijen. Zo ook frac-
tievoorzitter Smallenbroek: 'De heer Beernink neemt geen duidelijk stand- 

IM 



punt in. Hij probeert zich te distantiëren van KVP en ARP, vooral van ARP 
(ook in verband met de door de ARP nagestreefde samenwerking met de 
CHU)?' Notulen moderamen ARP, 12 maart 1965. Archief-ARP. Beernink 
zou een paar weken voor de kabinetscrisis zijn collega-partijvoorzitter van 
de ARP hebben toegevoegd: 'Wij moeten ophouden over één partij te pra-
ten; ik krijg er last van in de Unie.' Geciteerd door Berghuis, in: Notulen 
centraal comité ARP, 21 mei 1965. Archief-ARP. Vgl. ook: Notulen bu-
reauvergadering NEI, 3 mei 1965. Archief-KVP 231. 

110. Getuige de volgende weergave van een interventie van hem in het mode-
ramen: 'De voorzitter meent, dat wij terzake de kwestie van het omroep-
bestel] een harde politiek moeten voeren, zonder naar de uitkomst van een 
eventuele kabinetscrisis te kijken. AR Partij, fractie en bewindslieden zijn 
het over deze zaak eens.' Notulen moderamen ARP, 19 februari 1965. Ar-
chief-ARP. Vgl. ook reeds: Notulen moderamen ARP, 10 juli 1964. Archief-
ARP. 

111. Notulen moderamen ARP, 2 april 1965. Archief-ARP. Vgl. ook: Verslag ze-
vende bespreking moderamen ARP en dagelijks bestuur CHU, 9 juli 1965. 
Archief-Tilanus 120. 

112. Koers en eenheid. ARP ('s-Gravenhage z.j. (1965)) 17. Eerder had Berghuis 
reeds over het uiteenvallen van  APP  en CHU gesproken als van 'een jam-
merlijke situatie'. Bureauvergadering NEI, 3 mei 1965. Archief-KVP 231. 
Ook Roolvink, die in 1949 tot zijn tevredenheid op een gemeenschappelij-
ke AR-CH-lijst in de Hilversumse gemeenteraad was gekozen en sinds 14 
april 1965 AR-fractievoorzitter was, vroeg zich in het najaar van 1966 in het 
moderamen af, wie er nog warm liep voor deze zaak. Hijzelf stond er 'zon-
der enig enthousiasme' tegenover. Notulen moderamen ARP, 19 septem-
ber 1966. Archief-ARP. 

113. Notulen huishoudelijke vergadering CHU, 18 maart 1966, in: Brochure be-
treffende algemene vergadering CHU 1967. Archief-CHU 348. Zie ook: De 
Nederlander, 25 maart 1966. 

114. Ibidem. Het betreft hier deels dezelfde, deels andere voorwaarden dan die 
de commissie-Van  Gelder  in 1959 had geformuleerd. Zie par. 2.5. 

115. Statistiek der verkiezingen 1966. Gemeenteraden, 1juni. CBS ('s-Gravenha-
ge 1966). Bij deze verkiezingen werden op de PCG-lijsten in totaal 8,6% 
van de stemmen uitgebracht, tegen 4,2% op de ARP en 4,8% op de CHU. 
Bij de Statenverkiezingen van 23 maart 1966 kwamen  APP  en CHU in Lim-
burg en Noord-Brabant opnieuw met een gecombineerde lijst uit. Statistiek 
der verkiezingen 1966. Provinciale Staten, 23 maart. CBS ('s-Gravenhage 
1966) 9. 

116. Brief Landelijk Comité Vriendenkring ARICH aan de christelijk-histori-
sche en antirevolutionaire kiesverenigingen in Nederland, oktober 1966. Ar-
chief-CHU 159. Met name de CHU-leiding had afwijzend gereageerd op het 
voornemen tot deze oproep. Brief dagelijks bestuur aan Landelijk Comité 
Vriendenkring AR/CH, 27 september 1966. Archief-CHU 159. 

117. Zie H. van Spanning, 'De vriendenkring AR/CH', Christelijk Historisch 
Tijdschrift 25 (1980) 168-188. 

118. De overige leden van het Comité waren S.D. Akkerman (ARP), J.W. Ub-
bink (CHU) en Vreugdenhil (ARP). J. van Bruggen (CHU) en I.A. Die-
penhorst (CHU) traden op als adviseurs. 

119. Circulaire Landelijk Comité Vriendenkring AR/CH aan AR- en  CH-kies- 

103 



verenigingen in Nederland, getiteld 'Drang naar eenheid tussen de ARP en 
CHU', september 1965. Archief-CHU 159. 

120. De drie groeperingen stonden onderling met elkaar in contact, getuige on-
der meer: Verslag samenspreking Protestantse Politieke Contactgroep en 
bestuur Landelijk Comité Vriendenkring AR-CH,  1 mei 1965. Archief-
Vriendenkring 11; Verslag samenspreking Vriendenkring AR/CH en Pro-
testantse Politieke Vernieuwingsbeweging 'De Achttien', 26 juni 1965. Ar-
chief-Vriendenkring 12. 

121. Vanuit de radicaliteit van het evangelie. ARP ('s-Gravenhage z.j. (1967)) 19. 
122. Letterlijk stelde Berghuis: 'Het GPV stelt zich in deze - ondanks uitnodi-

gingen onzerzijds tot een gesprek - zelf buiten spel. En met de SGP ver-
schillen wij zozeer van mening over essentiële punten van een christelijke 
politiek, dat contact met haar alleen zin zou hebben, indien zij zich princi-
pieel-politiek bekeert.' Ibidem, 18. 

123. De commissie bestond verder uit J.H.L.  Albers,  A.L. de Block, C. Burger, 
A. Chorus, A. Gerats M.S.C., A. Hennekens, Ph.A.M. Hillen, H.L. Jansen, 
Tj. de Jong, W.A.M. van der Kallen, H.A.M.T. Kolfschoten, H.P.A.M. Mast-
boom, C.G.A. Mertens, J.A. Middelhuis, mevr. M. van Nispen tot Sevenaer-
Ruijs de Beerenbrouck, mevr. A.H.  Nolte,  J.J.M.  Sicking  P.R., B.M. Smul-
ders, B.J.M. van Spaendonck, Th.W.F. Speetjens, J.G. Stokman O.F.M., 
L.G.J. Verberne, H.J.A.M. Vrouwenvelder en G.H.L. Zeegers. Zie Staat-
kundige eenheid der katholieken. Rapport van de commissie-Van der Grin-
ten (z.p. 1953). 

124. Zie A.F.  Manning,  'Uit de voorgeschiedenis van het mandement van 1954', 
in: Jaarboek 1971 Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen 1972) 138-148, 
herdrukt in:  Manning,  Mensen en situaties, 329-339. 

125. Zie J. Bosmans, 'Het eenheidsgesprek tussen KVP, KWG en KNP 1952-
1956', in: Jaarboek 1982 Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen 1983) 
46-99. 

126. Gedeeltelijk uit de KNP kwam in de jaren vijftig voort de Nationale Unie 
(NU), die werd gesticht op algemeen-christelijke grondslag met de bedoe-
ling de kloof tussen katholieken en protestanten te overbruggen. In 1964 
werd voorts opgericht de CDU, die alleen in 1967 deelnam aan de Tweede-
Kamerverkiezingen en toen 0,7% van de stemmen behaalde. Haar lijst-
trekker, A. Zeegers, stelde zich in 1971 kandidaat voor de partij Nederlands 
Appèl. Een bestuurslid van de CDU, J.A. Tacx, richtte in 1978 de Neder-
landse Christen Democraten (NCD) op, die volgens een folder 'open [staat] 
voor alle Nederlandse oecumenisch georiënteerde christenen en gelijk-
denkenden, ongeacht hun afkomst, die zich willen verenigen in één poli-
tieke groepering'. De partij nam niet deel aan Tweede-Kamerverkiezin-
gen. A.P.M. Lucardie, 'Dwergen, splinters en eendagsvliegen. Een nieuwe 
poging tot inventarisatie van partijen aan de rand van het Nederlandse 
partijstelsel', in: Jaarboek 1985 Documentatiecentrum Nederlandse Politie-
ke Partijen (Groningen 1986) 68-93, aldaar 77 (in het bijzonder ook noot 
14). 

127. Uit het rapport: 'Iedere poging tot doorbreking van dit schema, waarbij de 
bestaande verhoudingen niet zonder meer worden afgebroken, maar wel 
een duidelijke openheid voor een samenleven, dat die naam werkelijk waard 
is, wordt getoond, moet als een weldaad voor ons volk worden beschouwd.' 
Katholiek Archief 18 (1958) 443-452, aldaar 449. Overigens bleef in dit rap- 



port het terrein van de politiek als zodanig buiten beschouwing. Ibidem, 
451. 

128. Van deze studieclub, die op 2juli 1955 van start was gegaan, maakten in het 
begin verder deel uit A.A. Ariëns, W.J.M.A. Asselbergs, L.J.C.  Beaufort  
O.F.M., Beel, E. Brongersma, Cals, F.F.X. Cerutti, H.W. van Doorn, W.J.R. 
Dreesmann jr., W.K.M. Grossouw, mevr. Klompé, J.A. Kolkman, L.G. Kor-
tenhorst, St. Kreykamp O.P., W.L.G. Lemaire, J.F.G.M. de Meijer, A.G.M. 
van Melsen, Middelhuis, Romme, Sassen, L.G.A. Schlichting, Van Spaen-
donck, F.Ph.A. Tellegen, Veldkamp, B. Verhoeven, J.Th.M. de Vreeze, H. 
van Waesberghe Si., J.M. Willems en P.J. Witteman. Volgens een leden-
lijst uit april 1965 maakten op dat moment van de studieclub deel uit P.J.M. 
Aalberse, Brongersma, Cals, Cerutti, Th. Coppes, Van Doorn, mevr. T. 
Govaart-Halker, Van der Grinten, Van der Kallen, mevr. Klompé, V.G.M. 
Marjnen, J.  Mayer,  De Meijer, P. Mertens, Middelhuis, Michel van der Plas, 
Pompe, Rogier, Romme, A. Rottier, SchmeLzer, Gabriel Smit, mevr. N. Snij-
ders-Oomen, mevr. M.T. Sutorius-jkvr. Alting von Geusau, Dom. C. Tho-
lens O.S.B., Veldkamp, A. Vendrik, Verhoeven, De Vreeze, Van Waes-
berghe, J. Wellen en Willems. Archief-Romme 94. 

129. Volgens cijfers van het KASKI was de 'politieke orthodoxie-index', d.i. de 
verhouding tussen het totale aantal door stemgerechtigde katholieken gel-
dig uitgebrachte stemmen en het aantal KVP-stemmen, gedaald van 92 in 
1948, via 88 in 1952 en 87 in 1956 tot 85,9 in 1959. Zie W.J.J. Kusters, 'Stem-
busgedrag en maatschappijstructuur', Sociologische Gids 10 (1963) 226-238. 

130. Zie K.J.  Hahn,  Standplaats Europa. Memoires van een christen-democraat 
(Weesp 1985). 

131. Nota inzake samenwerking van christen-democraten. Archief-KVP 4148. 
132. Ibidem. 
133. Ibidem. 
134. Ibidem. 
135. Ibidem. 
136. Rede Romme, buitengewone partijraad KVP, 13 oktober 1959. Archief-

KVP 4148. In 1951 had Romme naar aanleiding van de 75ste sterfdag van 
Groen van Prinsterer geschreven, dat 'vooral hij, die naast verschillen tus-
sen hem en de antirevolutionaire en christelijk-historische richting  óók  ziet 
overeenstemming en belangrijke overeenstemming - culminerende in dat 
andere woord van Groen "Tegenover de revolutie het evangelie" -hij houdt 
tenslotte toch een saldo van weemoed over bij een splitsing, die niet geëi-
gend lijkt, de kracht van de protestantse evangelie-belijders in het politie-
ke leven te versterken'. De Volkskrant, 19 mei 1951. 

137. Rede Romme, buitengewone partijraad KVP, 13 oktober 1959. Archief-
KVP 4148. 

138. Ibidem. Vgl. ook C.P.M. Romme, 'De politieke positie der katholieken', 
Katholiek Staatkundig Maandschrift 12 (1958) 59-71; Idem, 'Onvoltooide 
emancipatie', 'AR-partijconvent', 'Europese verkiezingen', rubriek 'Poli-
tiek allerlei', De Volkskrant, 28 maart 1959, 27 juni 1959 en 26 september 
1959. In het artikel van 27 juni 1959 schreef Romme, dat er geen reden was 
'om buiten elk onderzoekingsveld te willen houden de vraag, of de over-
weging van de grote waarde van de eigen en zelfstandige organisatorisch-
politieke gestalte van de Reformatie en de overweging van de grote waar-
de van de eigen en zelfstandige organisatorisch-politieke gestalte van het 

105 



Katholicisme in de Nederlandse wereld op eeuwigheid samen bestand zullen 
zijn tegen de overweging van wat noodzakelijk zal zijn voor de toekomst van 
de vaderlandse christelijke politiek temidden van het geheel der vaderland-
se geestelijke stromingen'. Romme voegde hier echter aanstonds aan toe 'dat, 
als ik ooit in mijn hoofd zou halen een politiek testament voor de katholieke 
Nederlanders te maken, daarin beslist zou voorkomen: wees nooit of te nim-
mer de uitnodigende partij in deze; begin er zeker met aan, zolang het euvel 
der politieke gespletenheid in de christelijke rijen nog van betekenis is; en 
kijk daarna goed uit uw ogen, alvorens een beslissende stap te zetten'. 

139. Van Herwijnen, 'Berghuis', 178. 
140. Ibidem, 178-179. 
141. Ibidem, 179. 
142. De TijdiDe Maasbode, 4juni 1959. 
143. Ibidem. 
144. Rede Berghuis, AR-partijconvent, 31 oktober 1959. Archief-KVP 4148. 
145. Ibidem. 
146. Ibidem. 
147. Ibidem. Vgl. ook: Notitie AR-CH,  Berghuis, 5 januari 1960.-Archief-Berg-

huis 336. Tijdens de bespreking van de nota-Hahn  in het KVP-partijbestuur 
had ook Romme zelf 'slechts' de suggestie gedaan eens te denken aan 'het 
op elkaar afstemmen van bepaalde onderdelen van het program-1960, waar-
over eensluidende meningen bestaan'. Verslag dagelijks bestuur KVP, 16 
juni 1958. Archief-KVP 224. 

148. Trouw, 23 oktober 1959. Zie voorts onder meer (afwijzend) M.W. Schakel, 
'Naar een CDU in Nederland?', Anti-Revolutionaire Staatkunde 32 (1962) 
229-235. 

149. 'Enige beschouwingen over de huidige plaats der Christelijk-Historische 
Unie', Christelijk-Historisch Tijdschrift 3 (1957) 1-16, aldaar 3-4. Vgl. ook 
G.C. van Niftrik, 'Een cultuurpatroon?', Ibidem, 1 (1956) 69-84; J.W. van  
Gelder,  'De positie van de Christelijke Historische Unie ten opzichte van 
andere politieke groeperingen', Ibidem, 1 (1956) 105-122. Letterlijk had 
Romme in een rede te Amsterdam in 1955 opgemerkt: 'De tijd, dat de grond-
toon van ons gemeenschapsleven louter protestants-christelijk was, is be-
paald voorbij, al is hij nog niet verdwenen. ( ... ) Wij zullen de verdraag-
zaamheid, een der eerste christenplichten, daarbij niet uit het oog verliezen, 
doch er wel de nadruk op leggen, dat wij een meer duurzaam en algemeen 
doel nastreven, namelijk het inweven in het stramien van ons Nederlands 
volksleven van ons katholiek zedelijk eigene.' Nieuwe Rotterdamse Courant, 
22 november 1955. 

150. De Volkskrant, 11 november 1959. Tilanus voerde hiervoor tevens aan, dat 
de CHU geen uitgewerkt program wenste, zoals de KVP en de ARP. 

151. Ibidem. Vgl. ook de opmerkingen van Beernink in: Kort verslag bestuur 
Nederlandse equipe, 8 december 1959. Archief-KVP 1159. De mogelijkheid 
van het aangaan van een lijstverbinding zou pas in 1973 worden geopend. 
Zie voorts: Rede Tilanus, Studentencorps VU, 6 mei 1960 ('De mogelijk-
heid van een Christelijk-Democratische Unie in Nederland'). Archief-Tila-
nus 62; Rede Tilanus, Amsterdamse Studentenvereniging voor Politiek, 26 
november 1962 ('De CDU-gedachte in Nederland'). Archief-Tilanus 63. In 
deze redevoeringen noemde Tilanus een Nederlandse CDU, anders dan de 
samenwerking tussen ARP, CHU en KVP in Europees verband, respectie- 

LDI 

I  



velijk 'niet mogelijk' en 'niet aanvaardbaar'. 
152. Verslag partijbestuur KVP, 8 en 9 april 1960. Archief-KVP 160. 
153. Kort verslag dagelijks bestuur KVP, 2 mei 1960. Archief-KVP 226. Vgl. ook: 

Kort verslag partijbestuur KVP, 17 en 18 juni 1960. Archief-KVP 160. 
154. Wat betekent christen-democratische politiek? (z.p. z.j.) 37-40. 
155. Ibidem, 48. 
156. G. Puchinger, Hergroepering der partijen (Delft 1968) 546. 
157. Voorontwerp gemeenschappelijk manifest voor de Europese verkiezingen 

van de Nederlandse christen-democratische partijen, opgesteld door de Ne-
derlandse Afdeling. Archief-Berghuis 364. Zie ook: Een programloos ma-
nifest. Nota van de studiecommissie voor politieke aangelegenheden van de 
Vereniging 'Protestants Nederland' over het ontwerp-program van KVP, 
CI{U en ARP voor de Europese verkiezingen (het zgn. 'Europees Mani-
fest'). Archief-Tilanus 63. In deze nota werd het ontwerp-program 'religi-
eus, zedelijk en politiek verwerpelijk' genoemd en aangemerkt als 'telen 
waarschuwend teken voor die protestanten die in een CDU in Nederland 
of Europa heil zien'. 

158. Tafelrede Biesheuvel ter gelegenheid van diner christen-democratische frac-
tie, 10 april 1962. Archief-ARP. 

159. Samenvatting rede Schmelzer voor kring Tilburg KVP, 17 april 1963. Ar-
chief-Berghuis 338. In 1948 had Schmelzer in een artikel in de Nieuwe Til-
burgse Courant al eens geschreven: 'Door de hedendaagse wereldconstel-
latie wordt een politiek samengaan van hen, of zij nu katholiek of protes-
tant zijn, vereist die de evangelische waarden, de heilige eerbied tot de on-
sterfelijke ziel, diep en daadwerkelijk beleven.' Door hemzelf geciteerd in: 
Politiek Nieuws, 2 oktober 1980. 

160. Rede, uit te spreken door Cals, tijdens de Politieke Jongeren Contactdag te 
Sneek, 19 april 1964. Archief-Cals 162. Vgl. ook Haagse Post, 19 januari 
1963 ('De toekomst van Cals'). 

161. Van Spanning, De Christelijk-Historische Unie,  II,  355. 
162. Nieuwe Haagsche Courant, 11 november 1964. Vgl. ook zijn artikel, getiteld 

'Samengaan nodig, anders volledige verstarring. Politieke Unie van chris-
tenen', in deze zelfde krant. 

163. Notulen moderamen ARP, 6 maart 1964. Archief-ARP. 
164. Ibidem. 
165. De Volkskrant, 18 februari 1964 (Romme schreef hierin als 'nr. 151'). Vol-

gens een intern KVP-stuk uit mei van ditzelfde jaar had het ondanks alles 
toch wel geleidelijk nauwere samengaan van KVP, ARP en CHU als gevolg 
van de gebeurtenissen rond de geloofsovergang van Prinses Irene aan sym-
pathie ingeboet: 'De boven-Moerdijkse plattelandsbevolking, zoals bij-
voorbeeld in West-Friesland, welke toch al ietwat onwennig tegenover een 
oecumene in politicis stond, acht de door velen doodgewaande protestante 
en licht in anti-papisme hervallende Adam nog springlevend.' Vraagstuk-
ken, welke de aandacht blijken te hebben, mei 1964. Archief-KVP 164. Vgl. 
ook de volgende kop boven een interview met KVP-voorzitter Aalberse 
naar aanleiding van de kwestie-Irene: 'Een Christelijk-Democratische Unie 
heeft in ons land geen kans van slagen.' De Gelderlander, 29 juni 1964. 

166. NIPO, Bericht no. 1000, 29 juni 1964. Archief-KVP 164. 
167. Zie onder meer W. Goddijn, De beheerste kerk. Uitgestelde revolutie in RK 

Nederland (Amsterdam en Brussel 1973); John A.  Coleman, The Evolution  

107 



of  Dutch Catholicism  1958-1974 (Berkeley, Los Angeles en Londen 1978); 
Herman Bakvis,  Catholic Power  in  the Netherlands  (Kingston en Montreal 
1981); Th.B.F.M. Brinkel, Aggiornamento van de Katholieke Volkspartij. 
Grondslag en koers van de KVP ter discussie 1966-1975 (z.p. z.j. (1983)); Ton 
Duifhues, Albert  Felling  en Jan Roes, Bewegende patronen. Een analyse van 
het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 
(Baarn 1985); L.G.M. Winkeler en E.J. Simons, Het verraad der clercken. 
Intellectuelen en hun rol in de ontwikkelingen van het Nederlandse katholi-
cisme na 1945 (Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen; Baarn 1987). 

168. J. Ponsioen, G.M.J. Veldkamp en W.K.N. Schmelzer, Welvaart, welzijn en 
geluk. Een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving. 1-5 (Hilver-
sum/Antwerpen 1960-1965). 

169. S.W. Couwenberg, De strijd tussen progressiviteit en conservatisme. Socio-
logische en cultuurhistorische belichting van een veelomstreden tegenstelling 
('s-Gravenhage 1959) 357-360. Deze idee werkte hij nader uit in Idem, Plei-
dooi voor een christelijke doorbraakgedachte ('s-Gravenhage 1959); Idem, 
Het Nederlandse partijstelsel in toekomstperspectief ('s-Gravenhage 1960). 
Zie voorts onder meer Idem, 'Op- en neergang der christen-democratie. 
Proeve van een historische plaatsbepaling', Politiek Perspectief 1 (1972) 3-
23; Idem, 'Zeven uitgangspunten voor nieuwe partijvorming. Een politieke 
stellingname die geen weerklank vond', Civis Mundi 19 (1980) 146-149. 

170. Zo werd Couwenberg bij de kandidaatstelling voor de Rotterdamse ge-
meenteraad in 1962 als gemeenteraadslid door de plaatselijke KVP-afde-
ling op een onverkiesbare plaats gezet. Het was aan een voorkeursactie uit 
de kring van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) te danken, dat 
hij uiteindelijk toch nog terugkeerde in de raad. Inzending Couwenberg ten 
behoeve van De groei naar het CDA, 28 mei 1980. Archief-KVP 4172. 

171. Uitgangspunt voor de groep, die aanvankelijk 'gespreksgroep Politieke ver-
nieuwing' was genaamd, zijn geweest: S.W. Couwenberg, 'Partijvorming in 
de zestiger jaren I. Kritische analyse van de huidige politieke situatie', Adel-
bert (1963) 82-85; Idem, 'Partijvorming in de zestiger jaren  (II  Slot). Bezin-
ning op nieuwe mogelijkheden van politieke organisatie', Adelbert (1963) 
97-99. Zie hiernaast onder meer W.J.G.M. Gielen, 'Over ideologie en ont-
ideologisering', Katholiek Staatkundig Maandschrift 17 (1963) 227-239. Dit 
artikel was een reactie op K.J.  Hahn,  'Politiek zonder ideologie', Ibidem, 
175-186. Enige tijd later verscheen F.C.L.M. Crjns, 'De KVP, politieke be-
weging of confessionele partij?', Politiek 18 (1964) 105-117. 

172. Zie: Brief Crjns aan Cals, 22 september 1964. Archief-Cals 163. Zie voorts: 
Samenvatting bijeenkomst groep-Utrecht, 22 februari 1965. Archief-Cals 
163. 

173. Zie F.G.J.M. Beckers, Het Democratisch Centrum Nederland. Documen-
tatie van een streven naar partijvernieuwing (Doctoraalscriptie Politicolo-
gie; Rotterdam 1972). 

174. Couwenberg, Progressiviteit en conservatisme, 247-256. 
175. Naast deconfessionalisering van de kiezer, in de inleiding op deze studie 

omschreven als het losser worden van de relatie tussen het behoren tot een 
bepaalde godsdienstige zuil en/of kerkelijke gezindte en het stemmen op de 
daarmee corresponderende confessionele politieke partij, kan men derhal-
ve spreken van deconfessionalisering van een politieke partij. 

176. Naar nieuwe politieke verhoudingen. DCN (Bilthoven 1967) 7-8. 



177. De Tijd/Maasbode, 15 februari 1964. 
178. Vanuit de kring van partijloze DCN-leden is in de periode van mei 1966 tot 

september 1966 getracht het DCN om te vormen tot een nieuwe partij die 
zelfstandig aan de eerstvolgende verkiezingen zou deelnemen. Couwenberg 
heeft zich hier met succes tegen verzet. Beckers, Het Democratisch Cen-
trum Nederland, 30-32. 

179. Voorts maakten van de structuurcommissie deel uit Aarden, Albering, 
Ariëns, L.A.M. de Bekker, C.C.Th. van den Berg, F.A. Bibo, Van Doorn, 
P.J.M. van Engelen, J.A. Geukers, G.J. Heiligers, J.P. de  Hey,  J. van der 
Heyden, mevr. Klompé, H.W. Korte, J. Kortink, H.P.B.A. Letschert, H.J. 
Neefs, F.J.M. Nivard, Perquin, A.Q.C. van Ruiten, Schmelzer, C.A. Smal, 
F.J.G. Spieksma, A.P.J.H.M. van der Stee, Stokman, J.L.P.M. Teijssen, H.H. 
Veringa, E.D.H. Verkuylen, J. Vrenken, Vrouwenvelder en mevr. G.M.J. 
Wijnans-van der Kallen. De gedachte om een structuurcommissie in te stel-
len was voor het eerst geopperd op 21 juni 1962. Na de voor de KVP suc-
cesvol verlopen Tweede-Kamerverkiezingen van 1963 werd het voornemen 
geëffectueerd. 

180. Van subcommissie I maakten verder deel uit Aarden, Albering, Ariëns, Van 
Engelen, mevr. Klompé, Nivard, Schmelzer en Stokman. 

181. Grondslag en karakter van de KVP. Rapport van de structuurcommissie van 
de KVP. KVP (Den Haag 1966) 7. 

182. Ibidem, 7-10. 
183. Ibidem, 10. 
184. Ibidem, 10-11. Zie in deze zin reeds C.P.M. Romme, 'Christen-democrati-

sche partijvorming', rubriek 'Politiek allerlei', De Volkskrant, 5 maart 1960. 
185. Grondslag en karakter van de KVP, 11. Naar aanleiding van deze passage 

uit het rapport schreef Romme in De Tijd: '[Dle  jongeren-organisatie had, 
dunkt mij, allang een verdergaand initiatief kunnen nemen, met name tot 
fusie met de beide andere christelijke jongeren-organisaties en tot aanslui-
ting van dit gehéél bij elk der drie christelijke partijen. Het zou wellicht 
vruchtbaarder gewerkt hebben in de richting van een christen-democrati-
sche partij, dan de bescheiden stap waartoe de katholieke politieke leiders 
van vandaag zich nu noodgedwongen hebben bepaald.' De Tijd, 26 januari 
1966. Vgl. ook: Brief Romme aan Perquin, 22 juni 1965. Archief-Romme 86. 

186. Grondslag en karakter van de KVP, 11. 
187. Ibidem. 
188. Ibidem, 14. 
189. Ibidem, 15. 
190. Ibidem. 
191. De 22 ondertekenaars waren Alting von Geusau, Couwenberg, Crijns, 

B.M.I. Delfgaauw, H.C. Faas, Van Gennip, J.J. Gielen, W.J.G.M. Gielen, 
G.H. van 't Klooster, Kwant, R.A. de Moor, mevr. T. Pollman-Schlichting, 
L.E. Raming, mevr. J.C. Raming-van Dongen, F. Rondagh, Sars, Schlich-
ting, Smal, R.J.M. Smit, Van Tienen, Van Voorst tot Voorst, J.J. van Wes-
sem. De nota was geredigeerd door Crjns, die er ook het initiatief toe had 
genomen. Aan de publikatie ging een schriftelijke procedure vooraf over 
de vraag of hiertoe al dan niet moest worden overgegaan. Twee Kamerle-
den, te weten Mommersteeg en Westerterp, trokken zich hierbij op het laat-
ste moment terug. Beckers, Het Democratisch Centrum Nederland, 28 (noot 
53). 

109 



192. Vgl. ook: Verzamelrapport van de rapporten der KVP-werkgroepen over 
het rapport van de KVP Structuurcommissie 'Grondslag en karakter van de 
KVP', 3mei 1966. Archief-KVP 166. Eerder was het rapport door het KVP-
partijbestuur met 18 tegen acht stemmen aangenomen. Kort verslag partij-
bestuur KVP, 4 december 1965. Archief-KVP 166. 

193. Grondslag en karakter, 20. Een voorstel om deze passage uit het program-
ma te verwijderen werd met 67 tegen 13 stemmen verworpen. De Volks-
krant, 5 december 1966. 

194. Het betrof de namen van de KVP'ers G.J.M. Horbach, Nivard, Steenkamp 
en Stokman, van de ARP'ers W. Albeda, De Gaay Fortman en J. van der 
Wilde en van de CHU'ers C.A. Bos, J.T. Mellema en Van Niftrik. Ook werd 
gedacht aan de partijloze oud-staatssecretaris van Financiën uit de kabi-
netten-De Quay en -Marijnen, W.H. van den  Berge.  Overwogen werd aan 
H.A. Korthals (VVD) en Van Walsum (PvdA) namen te vragen van in aan-
merking komende representanten van deze twee partijen. Samenstelling stu-
diegroep Partijvorming op christelijke grondslag, 15 juni 1966. Archief-KVP 
232. 

195. Wel organiseerde de Nederlandse Equipe van de EUCD op 17 juni 1966 te 
Scheveningen een studiedag over 'Geloof en politiek', waar namens de drie 
partijen spraken mevr. Klompé, Van Niftrik en Prins. Zie: Verslag studie-
dag Nederlandse Equipe EUCD, 17 juni 1966. Archief-Klompé 102. 

196. Kort verslag dagelijks bestuur KVP, 24 oktober 1966. Archief-KVP 232. 
197. Nog in oktober 1965 had Berghuis intern herinnerd aan het in zijn ogen be-

staande verband met het feit dat er zo weinig schot zat in de ene reforma-
torisch-christelijke partij: '[D]at kan er wel eens toe leiden, vooral bij de 
jongeren, dat dit eerder de tijd rijp maakt voor een Nederlandse CDU dan 
wij zouden willen.' Verslag landelijke conferentie met hervormd-gerefor-
meerde predikanten en andere hervormd-gereformeerde intellectuelen, 18 
oktober 1965. Archief-ARP. 

198. Tekenend is het onderwerp waarover de gespreksgroepen van de ARP zich 
in het seizoen 1963-64 bogen: 'De christelijke organisaties in deze tijd'. Ar-
chief-ARP. 

199. Zo verklaarde De Boer, die in 1966 voorzitter was van de ARJOS, in een 
terugblik: 'Van mijzelf herinner ik niet dat ik vond dat vanuit allerlei ideë-
le motieven christenen in de politiek schouder aan schouder behoren te 
staan. Het punt was dat wij in die jaren bang waren dat de KVP zich naar 
een open christelijke partij zou ontwikkelen, hetgeen natuurlijk ook de po-
sitie van de ARP in het hele politieke krachtenveld niet ongemoeid zou la-
ten.' 'Dilemma's voor een honderdjarige', Anti-Revolutionaire Staatkunde 
49 (1979) 147-161, aldaar 151. 

200. Zie G. Puchinger, Is de gereformeerde wereld veranderd? (Delft 1966); J. 
Plomp, Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na 
de Tweede Wereldoorlog (Kampen 1987) 84-87, 185-194. Plomp legt in zijn 
boek de nadruk op het jaar 1961 als moment van 'kentering'. 

201. Zie G. Puchinger, Gesprekken over Rome-Reformatie (Delft 1965); Idem, 
Hervormd-gereformeerd. Eén afgescheiden? (Delft 1969). 

202. Notulen moderamen ARP, 4 februari 1966. Archief-ARP. 
203. Taak en perspectief. ARP ('s-Gravenhage 1966) 15-16. 
204. Blijvend houvast. ARP ('s-Gravenhage 1966) 11-12. 
205. Trouw, 21 maart 1966. 

206. De Tijd, 23 ll 
derlander, 4 
port van de i 
nieuwingsbe 
schreef hij:'( 
geven aan ee 
in denken er 
voor hun akti 
stellen. Voor 
spectief gebo 
ik daarvan de 
schap.' Brief 

1W 



206. De Tijd, 23 februari 1966. Vgl. ook Het Binnenhof, 24 februari 1966; De Ne-
derlander, 4 maart 1966. Opmerkelijk was de reactie op het structuurrap-
port van de nieuwe, christelijk-historische voorzitter van de Politieke Ver-
nieuwingsbeweging 'De Achttien', Buddingh. In een brief aan Schmelzer 
schreef hij: 'Concretisering van uw plannen, die ik beschouw als een gestalte 
geven aan een voortschrijdende integratie van een naoorlogse ontwikkeling 
in denken en doen van velen, voor wie het christelijk geloof essentieel is 
voor hun aktiviteiten op politiek terrein, zal velen voor een beslissende keus 
stellen. Voor mij persoonlijk zal dit in elk geval betekenen, dat een per-
spectief geboden wordt, waarvoor ik zelf zo'n 20 jaar me heb ingezet en dat 
ik daarvan de consequenties zal aanvaarden, en dat met overtuiging en blijd-
schap.' Brief Buddingh aan SchmeLzer, 23 januari 1966. Archief-Klompé 72. 

111 




