
van penningmeester. 7 Slotbeschouwing: Integrerende en 
de Boer, Borgman, Bui- 
gen, De Kwaadsteniet, complicerende factoren in het 

ieke Volkspartij met de eenwordingsproces 
rische Unie. Een studie 
usie van de Katholieke 

Christelijk-Historische 
rslag, Eindhoven 1980). 
,n den Berg (secretaris) 
Slot, Corporaal, Fleers, 7.1 Integrerende factoren 
)e secretaris van het fe- 
toegevoegd aan de com- [ In de geschiedenis van de totstandkoming van het CDA is, zo 

rchief-KVP 926. Tijdens kan uit de voorgaande hoofdstukken ten eerste worden afgeleid, 
gram van uitgangspun- één factor in het bijzonder van betekenis geweest: de bij be- 

langrijke delen van de orthodox-protestantse en katholieke 
p de opheffingspartijra- volksgroepen in ons land levende wens om een expliciete rela- 
nleiding voltooid. CDA  tie  te blijven leggen tussen het christelijk geloof en hun politie- 

itiek Perspectief 9 (1980) ke handelen. 
In de literatuur over de verzuiling is vanouds, naast andere za- 

-n KVPJO volgde - gro- ken.1  vooral gewezen op het emancipatiemotief bij de voorstan- 
DS - op 19 januari 1981, ders van organisaties op levensbeschouwelijke grondslag.2  De 
richt. Zie Govert Veld- 
1 Sap Jurjen Zeilstra en verzuiling is in deze optiek een onderdeel van een emancipatie- 
Wen. 60 jaar CD-Jonge- proces, van een streven van maatschappelijk achtergestelde 

groepen naar een gelijkwaardige plaats in de samenleving. 
Het beklemtonen van dit motief heeft ogenschijnlijk als voor- 
deel, dat het niet alleen de oprichting van christelijke organisa- 
ties aan het eind van de vorige eeuw begrijpelijk maakt, maar 
ook de in de jaren vijftig en zestig ingezette processen van de- 
confessionalisQring en ontzuiling kan verklaren. Op het moment 
immers dat, zoals bij de katholieke en orthodox-protestantse 
volksgroepen in de na-oorlogse periode, de emancipatie het sta- t 
dium van haar voltooiing heeft bereikt, kan de ontmanteling van 
de (in deze gedachtengang speciaal daarvoor in het leven ge- 
roepen) organisaties op levensbeschouwelijke grondslag een 
aanvang nemen. 
Aan deze benadering kleven echter ernstige bezwaren. Het be- 
langrij kste is wel dat, hoewel het aannemelijk is dat het eman- 
cipatiemotief bij althans een aantal pleitbezorgers van christe- 
lijke organisaties in het verleden meer of minder latent aanwe- 
zig is geweest,3  het in elk geval niet het enige, en evenmin het 
belangrijkste motief achter de verzuiling is geweest. In werke- 
lijkheid lag een complex van religieuze, sociale, culturele en po- 
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litieke motieven aan het fenomeen verzuiling ten grondslag.4  zenlijks anders  on  
Naast het emancipatiemotief dient daarbij in het bijzonder te uiers en kahinett 
worden gedacht aan de in orthodox-protestantse en katholieke meenschappelijke 
kring levende opvatting, dat het christelijk geloof van beslissen- in één partijverba: 
de betekenis is voor alle terreinen van het leven, behalve voor cehele periode va 
het persoonlijke derhalve ook voor het maatschappelijk-politie- Datzelfde geldt  vi  
ke leven. De christelijke organisatie werd daarbij beschouwd als logse jaren.  Dc  Tv 
een in beginsel geschikt middel om aan deze verbondenheid tus- ven een belangrij] 
sen geloof en maatschappelijk en politiek handelen gestalte te de (christelijke) ç 
geven. telijke kring nedi 
Laatstgenoemd (godsdienstig) motief achter de verzuiling maakt sche theologie var 
verklaarbaar waarom de deconfessionalisering en de ontzuiling op gang was gek( 
minder ver zijn voortgeschreden dan enkele decennia geleden lieke kring echtel 
werd voorspeld en, althans in het geval van orthodox-protes- lijke kring. Voor 
tanten en katholieken, niet hebben geleid tot een volledige  so-  kort na de oorlo 
ciale en/of culturele assimilatie5  van deze volksgroepen binnen dan wel de vormii 
de Nederlandse samenleving. Zo was er mede door de aanwe- partij met de chri 
zigheid van dit motief,:zeker ook in de perceptie van een deel schen ging de keu  
van de toenmalige partij-elites, in de jaren zestig en zeventig in ming van een prc 
beginsel een basis aanwezig voor de voortzetting van een chris-  volution  airen, da 
telijk geïnspireerde partijformatie en daarmee voor het vervol- de katholieken gil 
gen van de 'eigen weg', die de confessionelen in de Nederland- dan wel de terugi 
se politiek vanouds - naast socialisten en liberalen - zijn gegaan.' een christen-dem 
Hierbij speelde vanzelfsprekend tevens de door de drie grotere protestanten, zoa 
confessionele partijen vanouds gegeven invulling aan deze 'ei- in deze tijd plaat 
gen weg' - de feitelijke inhoud van hun politiek, die in de  on-  het lidmaatschap 
derhavige studie noodzakelijkerwijze onderbelicht moest blijven meel tevens open 
- een zeer belangrijke rol. tijk veranderde  ii  

de namen de AR 
2. Een tweede integrerende factor in het CDA-fusieproces mogelijk was geb 
wordt gevormd door de positieve -ervaringen met de samenwer- dit bleek echter  
king  in Europees verband tussen ARP, CHU en KVP. Welis- De eerste maal d 
waar hebben antirevolutionairen, christelijk-historischen en ka- tij grenzen heen v 
tholieken tussen circa 1880 en 1925 c.q. 1939 meer of minder ropese raadgevei 
nauw samengewerkt in de Coalitie, maar dit betekent niet dat internationales. I 
de geschiedenis van de confessionele partijvorming in ons land de algemene bek 
ook zou kunnen of mogen worden geïnterpreteerd als één lan- tact met de ledei 
ge aanloop tot de vorming van het CDA. Een directe lijn van de niet belast met d 
Coalitie naar het CDA loopt er niet.' De Coalitie was, wat door overwegend kath 
H. Daalder is genoemd,  'mainly  a manage de raison in  favor  of slotte op eigen k  
the  parallel promotion of  minority  interests5.8  En het is iets we- Niettemin is de c 
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rig  ten grondslag.4  zenlijks anders om als drie afzonderlijke partijen tijdelijk in  Ka- 
ti  het bijzonder te mers en kabinetten samen te werken teneinde bepaalde ge- 
ritse en katholieke meenschappeljke doeleinden te realiseren, dan om op te gaan 
loof van beslissen- in één partijverband. Deze laatste mogelijkheid is gedurende de 
ven, behalve voor gehele periode van de Coalitie nimmer serieus overwogen? 
chappelijk-politie- Datzelfde geldt voor de periode 1940-1945 en de eerste naoor- 
rbij beschouwd als logse jaren. De Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting ga- 
erbondenheid tus- ven een belangrijke impuls aan het proces van herbezinning op 
Lndelen gestalte te de (christelijke) partijvorming, zoals dat - in protestants-chris- 

telijke kring mede onder invloed van en tegenover de dialecti- 
e verzuiling maakt sche theologie van Karl Barth - in de jaren twintig en dertig reeds 

en de ontzuiling op gang was gekomen. De herbezinning voltrok zich in katho- 
decennia geleden Ijeke kring echter onafhankelijk van die in protestants-christe- 
orthodox-protes- lijke kring. Voor de antirevolutionairen ging de keuze tijdens en 
een volledige  so-  kort na de oorlog in essentie tussen voortzetting van de ARP 

ksgroepen binnen dan wel de vorming van een brede protestants-christelijke volks- 
Le door de aanwe- partij met de christelijk-historischen. Voor de christeljk-histori- 
ptie van een deel schen ging de keuze tussen de voortzetting van de Unie, de vor- 
stig en zeventig in ming van een protestants-christelijke volkspartij met de antire- 
ing van een chris- volutionairen; dan wel opgaan in een nog breder verband. Voor 
e voor het vervol- de katholieken ging de keuze tussen meegaan met de Doorbraak 
in de Nederland- dan wel de terugkeer van een katholieke partij. De vorming van  

Lien  - zijn gegaan." een christen-democratische partij van katholieken en orthodox- 
or de drie grotere protestanten, zoals die in verschillende ons omringende landen  
Lung  aan deze 'ei- in deze tijd plaatsvond, was niet aan de orde. Weliswaar werd 
,lek, die in de  on-  het lidmaatschap van de in december 1945 opgerichte KVP  for- 
licht moest blijven meel tevens opengesteld voor niet-katholieken, maar in de prak- 

tijk veranderde hierdoor weinig. Aan protestants-christelijke zij- 
de namen de ARP en de CHU, nadat een federatie of fusie niet 

CDA-fusieproces mogelijk was gebleken, zich voor 'contact' te onderhouden. Ook 
net de samenwer- dit bleek echter spoedig niet veel voor te stellen. 
J en KVP. Welis- De eerste maal dat er sprake was van samenwerking over de par- 
istorischen en ka- tij grenzen heen was kort na de Tweede Wereldoorlog, in de Eu- 

meer of minder ropesc raadgevende vergaderingen en in de Nouvelles Equipes 
betekent niet dat Internationales. Deze samenwerking beperkte zich als regel tot 
rming in ons land de algemene beleidslijnen. Zij voltrok zich praktisch zonder con- 
teerd als één lan- tact met de leden van de samenwerkende partijen. Ook was zij 
directe lijn van de niet belast met de hypotheek van het nationale verleden. In het 
itie was, wat door overwegend katholieke Europa konden de ARP en de CHU ten- 
raison in  favor  of slotte op eigen kracht uiteindelijk weinig uitrichten. 
En het is iets we- Niettemin is de christen-democratische samenwerking in Euro- 
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pees verband zonder twijfel belangrijk voor een goed begrip van te echter, evenals 
de latere binnenlandse ontwikkelingen. Ter voorbereiding van geweest, af op  on  
het gemeenschappelijk optreden in het buitenland vond er in Ne- wel peilingen uit 
derland regelmatig intern beraad plaats tussen de vertegen- hang wèl de nodij 
woordigers van de drie confessionele partijen. Dit beraad leid- delijk Comité Vd 
de, in combinatie met het feit dat de betrokkenen in Straatsburg Contactgroep en 
en elders met elkaar in soms diepgaand persoonlijk gesprek tra- ging De Achttiei 
den, tot een groter onderling begrip en vertrouwen. Niet alleen atje. Pas toen de v 
leidende katholieken, maar zeker ook personen uit christelijk- definitief afgesne 
historische en antirevolutionaire kring leerden op deze wijze van de jaren zesti 
voorheen onoverbrugbaar geachte verschillen in grondslag en Deze partij had o 
politieke koers tussen hun partijen relativeren.10  gepresenteerde u 

het eigen voortb 
3. Een derde integrerende factor in het CDA-fusieproces wordt de mogelijkhede: 
gevormd door de kerkelijke, theologische, maatschappelijke en te willen (doen) 
politieke veranderingen die zich in Nederland na de Tweede We- De CETU is als l 
reldoorlog hebben voltrokken. Zoals aangekondigd in de inlei- en in een identil 
ding, is in dit boek op deze veranderingen als zodanig niet of hand van het rap 
slechts zijdelings ingegaan. Slechts werd in dit verband ter be- betrekkelijk kor 
paling van de gedachten gewezen op de oecumene,11  het door komsten in  gees  
paus Johannes XXIII uitgeschreven Tweede Vaticaanse Conci- daarbij een cont  
lie  (1962-1965) en het daarop gevolgde Pastoraal Concilie van de in ideologisch 
de Nederlandse Kerkprovincie te Noordwijkerhout (1968-1970) alleen niet goed 
en de - ten dele met elkaar samenhangende - processen van Se- 
cularisatie, ontkerkelijking, deconfessionalisering en ontzuiling 4. Een volgende 
in de Nederlandse samenleving. Deze veranderingen deden in weest het dreigei 
de perceptie van menigeen - thans ook aan de basis van de chris- en K\/P.12  Terug 
telijke partijen - de onderlinge verschillen tussen antirevolutio- een samenwerki 
nairen, christelijk-historischen en katholieken in relevantie af- schen en kathol: 
nemen en de verschillen tussen de drie groeperingen tezamen en waar in de perio 
de rest van de maatschappij groter worden. ARP, CHU en KVP van hoofdstuk 3 
kwamen hierdoor reeds in een betrekkelijk vroeg stadium voor heurtenissen ron 
de vraag te staan of een (organisatorisch) gescheiden optrekken slag van 1967 de 
nog langer gerechtvaardigd was. ste officiële best 
Met name in antirevolutionaire kring gingen de gedachten hier- KVP om de mo 
bij, zoals beschreven in hoofdstuk 2, aanvankelijk in de richting te tasten-in de C 
van de vorming van een brede protestants-christelijke volkspar- eenwordmgspro 
tij van (in elk geval) ARP en CHU, die vervolgens nauw zou kun- kiezingsuitslagei 
nen samenwerken met de katholieke partij. Tussen 1962 en 1965 sprekingen met 
vonden hierover officiële besprekingen plaats tussen delegaties Ook de dalende 
van de dagelijkse besturen van beide partijen. Het streven stuit- De drie partijen 
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te echter, evenals kort na de Tweede Wereldoorlog het geval was 
geweest, af op onwil bij een gedeelte van de CHU-leiding, hoe- 
wel peilingen uitwezen dat hiervoor juist ook bij de CHU-aan-
hang wèl de nodige animo bestond. Ook initiatieven als het Lan-
delijk Comité Vriendenkring AR/CH, de Protestantse Politieke 
Contactgroep en de Protestantse Politieke Vernieuwingsbewe-
ging 'De Achttien' konden geen verandering brengen in de situ-
atie. Pas toen de weg naar samenwerking met uitsluitend de CHU 
definitief afgesneden leek, wendde de ARP zich in het midden 
van de jaren zestig - aarzelend - tevens tot de KVP. 
Deze partij had op dat moment in het belangrijke, in januari 1966 
gepesenteerde rapport Grondslag en karakter van de KVP reeds 
het eigen voortbestaan ter discussie gesteld en kenbaar gemaakt 
cie mogelijkheden voor een bredere, christelijke partijvorming 
te willen (doen) onderzoeken.  
Dc  CHU is als laatste van de drie grotere confessionele partij-
en in een identiteitscrisis gekomen, waaruit zij echter aan de 
hand van het rapport van de commissie-Y. Scholten uit 1967 in 
betrekkelijk korte tijd haar consequenties trok. De overeen-
komsten in geestelijk klimaat tussen CHU en KVP maakten 
daarbij een contact tussen de drie partijen mogelijk, dat tussen 
de in ideologisch opzicht dichterbij elkaar staande CHU en ARP 
alleen niet goed mogelijk was gebleken. 

4. Een volgende voorname factor in het CDA-fusieproces is ge-
weest het dreigend verlies aan politieke invloed van ARP, CHU 
en K VP,12  Terugziend kan worden vastgesteld, dat de idee van 
een samenwerking van antirevolutionairen, christelijk-histori-
schen en katholieken in christen-democratisch verband welis-
waar in de periode 1952-1966 geleidelijk is gegroeid. Op grond 
van hoofdstuk 3 kan echter worden geconcludeerd, dat de ge-
beurtenissen rond de nacht van Schmelzer en de verkiezingsuit-
slag van 1967 de definitieve impuls hebben gegeven tot de eer-
ste officiële besprekingen tussen delegaties van ARP, CHU en 
KVP om de mogelijkheden van een dergelijke samenwerking af 
te tasten in de Groep van Achttien. In een latere fase van het 
eenwordìngsproces gaven, blijkens het vierde hoofdstuk, de ver-
kiezingsuitslagen van 1971 en 1972 impulsen om de officiële be-
sprekingen met kracht voort te zetten en verder uit te bouwen. 
Ook de dalende lidmaatschapscijfers spraken duidelijke taal.13  
De drie partijen leken, al met al, in hun oude vorm te hebben 
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afgedaan. Zo er voor de confessionelen al een mogelijkheid aan- Schmelzer en A.E 
wezig zou blijven om hun 'eigen weg' in de Nederlandse politiek tig valt te wijzen 
te vervolgen, dan kon dit - zo leek het - paradoxaal genoeg al- ters als Andries5e 
leen door middel van een bundeling van krachten. directeur van de] 
Deze machtspolitieke factor gold ook voor de ARP. Een be-  soon  van de eerst( 
langrijk deel van de beeldvorming van de ARP in de periode dere optie`,( evene 
waarin zich het CDA-fusieproces voltrok, is gevormd door de genover de in con 
opvatting dat zij als enige van de drie grotere confessionele par- het kabinet-Den 1 
tijen haar electoraat wist vast te houden, terwijl de CHU en de wist hierdoor, naa 
KVP tussen 1963 en 1972 vrijwel werden gehalveerd. Dit is op name ook tal van 
zichzelf weliswaar juist, maar gaat voorbij aan het feit dat de den dat Aantjes e 
ARP in de periode 1948-1963 reeds eenderde van haar aanhang democraten. Teve 
had verloren. In hoofdstuk 2 werd de verschijning gememoreerd, Agt - evenals bij 
na de verkiezingen van 1956, van een themanummer van Anti- protestanten herl 
Revolutionaire Staatkunde, onder de veelzeggende titel 'Waar- van het (pre)  fed  
om hebben wij verloren? Wat staat ons te doen?'. Bij de Sta- jenbrink talrijke 
tenverkiezingen van 1974 viel de ARP in de provincies waar de bijdragen geleven 
drie partijen afzonderlijk uitkwamen terug naar in totaal 4% van in de laatste plaal 
de stemmen, 0,7% minder dan het door de CHU bij diezelfde Tenslotte was er 
verkiezingen behaalde percentage.14  ming van het CD] 

S. Een vijfde integrerende factor in het eenwordingsproces 
Steenkamp was e 
tig wisselende pa: 

wordt gevormd door de rol van personen. In het CDA-fusie- en informele bije 
proces is achteraf bezien het optreden van een op zichzelf ta- CDA-in-Wording 
melijk kleine groep personen uit de respectieve partij- en frac- schoten. Berg en 
tietoppen, die in de richting van een christen-democratische een- len wanhoopten. 
heidspartij wilden sturen, van cruciaal belang geweest. Tijdens beschreven als & 
vergaderingen van de Groep van Achttien, de Stuurgroep, de verantwoordeljk 
Contactraad en het bestuursorgaan van het CDA, maar ook bui-  fie,  waarop de di 
ten deze en andere officiële bijeenkomsten om, ontmoetten principieel opzici 
vooraanstaande leden van de drie confessionele partijen elkaar aangepaste vorm 
op een andere wijze dan tot dan toe gebruikelijk was geweest. litiek handelen (1 
Zo groeide er bij velen een gevoel van verbondenheid. En de teraf bezien welli 
aanwezigheid van dit soort persoonlijke relaties is, zoals een van ding in de loop d 
de betrokkenen het eens uitdrukte, 'één van de dragende ele- onder meer van 
menten van het CDA geweest in fasen van terugslag en tegen- omdat hij zich t 
stellingen. Deze relaties waren het vliegwiel, dat het CDA-in- land heeft ingesp 
wording door impasses heenhielp.315  drie partijen te er 
Om welke personen gaat het vooral? Terugkijkend kan worden ten-democratisch 
vastgesteld dat in een vroege fase van het eenwordingsproces gang gemaakt n 
een belangrijke rol is gespeeld door figuren als Biesheuvel, wordingsproces. 
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mogelijkheid aan- Schmelzer en A.D.W. Tilanus. Voor wat betreft de jaren zeven- 
derlandse politiek tig valt te wijzen op het optreden van partij- en fractievoorzit- 
idoxaal genoeg al- ters als Andriessen, De Koning en Verschuer, alsmede van de 
hten. directeur van de Dr. A. Kuyperstichting, Hoogendijk. De per- 
de ARP. Een be-  soon  van de eerste CDA-lijsttrekker, Van Agt, is vanuit een an- 
LRP in de periode dere optiek eveneens belangrijk geweest. Hij profileerde zich te- 
gevormd door de genover de in confessionele kring - zeker sinds de formatie van 
confessionele par- het kabinet-Den Uyl in 1973 - met argwaan beziene PvdA en 
vijl de CHU en de wist hierdoor, naast katholieken en christelijk-historischen, met 
ialveerd. Dit is op name ook tal van antirevolutionairen aan zich te binden die von- 
an  het feit dat de den dat Aantjes en anderen te zeer partij kozen voor de sociaal- 
van haar aanhang democraten. Tevens speelde hierbij een rol, dat de katholiek Van 
ing gememoreerd, Agt - evenals bijvoorbeeld Steenkamp - voor veel orthodox- 
iummer van Anti- orotestanten herkenbare christelijke taal sprak. Als secretaris 
gende titel 'Waar- van het (pre-) federatieve CDA heeft de antirevolutionair  Kra- 
oen?'. Bij de Sta- jeobrink talrijke zichtbare, maar dikwijls ook minder zichtbare 
)rovincies waar de bijdragen geleverd aan het in welslagen van het fusieproces, niet 
ir in totaal 4% van in de laatste plaats in organisatorisch opzicht. 
HU bij diezelfde Tenslotte was er de persoon van Steenkamp, voor wie de vor- 

ming van het CDA weinig minder dan zijn levenswerk is geweest. 
Steenkamp was een continue factor temidden van de regelma- 

enwordingsproces tig wisselende partij- en fractievoorzitters. Hij zat vele formele 
n het CDA-fusie- en informele bijeenkomsten van zowel zijn eigen KVP als het 
en op zichzelf ta- CDA-in-wording voor, waaronder de belangrijke van Woud- 
ve partij- en frac- schoten, Berg en Dal en Haaften uit 1975. Hij hield vol toen ve- 
emocratische een-  lea  wanhoopten. In hoofdstuk 4 van deze studie is Steenkamp 
geweest. Tijdens beschreven als de bedenker van de in de nota 0p weg naar een 

Ie Stuurgroep, de verantwoordelijke maatschappij neergelegde 'antwoordfiloso- 
)A, maar ook bui-  fie'.  waarop de drie partijen elkaar in 1972 in de Contactraad in 

om, ontmoetten principieel opzicht hadden gevonden en die later, in enigszins 
le partijen elkaar aangepaste vorm, terugkeerde in het Rapport grondslag en po- 

-lijk was geweest. litiek handelen (1978) van de commissie-Verschuer. Het is ach- 
Dndenheid. En de teraf bezien wellicht de grootste dienst die hij het CDA-in-wor- 
s is, zoals een van ding in de loop der jaren heeft bewezen. Daarbij is Steenkamp 
de dragende ele- onder meer van betekenis geweest voor het CDA-in-wording, 
rugslag en tegen- omdat hij zich tijdens enkele honderden spreekbeurten in het 
dat het CDA-in- land heeft ingespannen om het lokale en regionale kader van  de 

drie partijen te enthousiasmeren en te mobiliseren voor de chris- 
kend kan worden ten-democratische samenwerking. Daarmee is tevens de over- 
nwordingsproces gang gemaakt naar een zesde integrerende factor in het een- 

ri als Biesheuvel. wordingsproces. 
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6. Terwijl de samenwerking aanvankelijk vooral vanuit de par- dongen feit te stel 
tijtoppen is opgezet en vormgegeven, hebben in de loop van de politiek signaal, d: 
jaren zeventig - toen het proces aan de top meer en meer leek Na de Staten- en 
te stagneren - grote delen van de aanhang van de drie partijen Tweede-Kamerve 
in het land hun ondubbelzinnige steun aan het christen-demo- zingen van 1978 e 
cratische eenheidsstreven gegeven. CDA - ondanks C 

Volgens een in hoofdstuk 2 genoemde opiniepeiling voelden in waren tussen de h 
1964 nog hoofdzakelijk KVP-stemmers voor de vorming van een nier en liet kabin 
christen-democratische partij. Reeds in 1966 bleek zich onder eigen weg' van di 
antirevolutionairen en christelijk-historischen echter een kente- derland nani poli 
ring te hebben voltrokken. Vanaf dat jaar tekenden zich onder menland. 
ARP-, CHU- en KVP-stemmers in de peilingen keer op keer Tenslotte valt de 
grote meerderheden af vóór een samengaan van de drie partij- op: van 300 medi 
en, al deden zich onder invloed van de politieke en parlemen- medio 1980. 
taire ontwikkelingen door de jaren heen schommelingen voor in Met name binnen 
de exacte percentages. gespeeld. In de A 
Eind 1968 deden de drie partijbesturen een brief uitgaan naar ren vijftig en zesti 
de lagere partij-regionen, waarin zij - mede in het licht van de kloof gegroeid tu5 
op dat moment lopende besprekingen in de Groep van Achttien nair denkende led 
- samenwerking bij de Staten- en raadsverkiezingen van 1970 partijleiding. Dez 
aanbevalen. Een dergelijke samenwerking bestond reeds langer toen liet CDA gel 
tussen antirevolutionairen en christelijk-historischen, maar als en, zij liet dat toei 
regel zonder het oogmerk om op te gaan in één partijverband. fractie sterk verft 
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig sloot ook de KVP zich tjes liet in zijn ei 
in een aantal Provinciale Staten en gemeenteraden bij deze sa- valt mede terug t 
menwerking aan. dat in grote meei 
Nadat de partij- en fractietoppen bij de kabinetsformatie van als de federatie 
1973 zich al dan niet bewust uiteen hadden laten spelen, be- zwaard c.s., die n 
werkstelligden de Staten- en raadsverkiezingen van 1974 een voorlopig bij een 
keerpunt in de ontwikkeling naar het CDA. Bij deze verkiezin- sluit tot fusie wei 
gen breidde de samenwerking tussen ARP, CHU en KVP zich derheid genomen 
ten opzichte van 1970 uit. Psychologisch was bovendien het tot de nieuwe CDA- 
stilstand komen van de structurele electorale neergang uit de ja- verenigingen niet 
ren ervoor van betekenis. terwijl mensen 
Bijzondere vermelding verdient in dit verband de actie 'Wij ho- Scholten een aan 
ren bij elkaar' uit het najaar van 1975, die een rol speelde bij de 
moeizame besluitvorming na het eerste CDA-congres. Deze 7. De periode  lc.  
spontane, maar goed georganiseerde actie - waar zich weldra tal CDA-fusieproces 
van prominenten uit de oude drie partijen achter stelden - leek is beschreven - zii 
diegenen in de partij- en fractietoppen die reserves kenden je- afgespeeld. Welh 
gens de christen-democratische samenwerking, voor een vol- fessionele gronds 



oral  vanuit de par- dongen feit te stellen. De 80.000 handtekeningen vormden een 
in de loop van de politiek signaal, dat moeilijk kon worden genegeerd. 

neer en meer leek Na de Staten- en raadsverkiezingen van 1974, hadden ook de  
an  de drie partijen Tweede-Kamerverkiezingen in 1977, de Staten- en raadsverkie- 
let christen-demo- zingen van 1978 en de Europese verkiezingen in 1979 voor het 

CDA - ondanks de politieke problemen die er in deze periode 
peiling voelden in waren tussen de loyalisten in de CDA-fractie in de Tweede Ka- 
le vorming van een mer en het kabinet-Van Agt gunstige resultaten. De nieuwe 

bleek zich onder 1 eigen weg' van de christen-democratie bleek aan te slaan.  Ne- 
i  echter een kente- derland nam politiek bezien de trekken aan van een driestro- 
kenden zich onder menland. 
igen keer op keer Tenslotte valt de snelle groei van het aantal rechtstreekse leden 
van de drie partij- op: van 300 medio 1975, via 10.000 medio 1977, tot ruim 30,000 
ieke en parlemen- medio 1980. 
mmelingen voor in Met name binnen de ARP heeft de aanhang een rol van belang 

gespeeld. In de ARP was, zoals betoogd in hoofdstuk 2, in de ja- 
brief uitgaan naar ren vijftig en zestig onder het voorzitterschap van Berghuis een 
in het licht van de kloof gegroeid tussen de overwegend traditioneel-antirevolutio- 
rroep van Achttien nair denkende leden en het evangelisch-radicale gedeelte van de 
iezingen van 1970 partijleiding. Deze kloof leek in de loop van de jaren zeventig, 
stond reeds langer toen het CDA geleidelijk dichterbij kwam, alleen maar te groei- 
Jrischen, maar als en, zij het dat toen de evangelisch-radicale stroming vooral in de 
één partijverband. fractie sterk vertegenwoordigd was. Dat fractievoorzitter Aan- 
t ook de KVP zich tjes het in zijn eigen partij uiteindelijk heeft moeten afleggen, 
raden bij deze sa- val[ mede terug te voeren op de opstelling van het AR-kader, 

- dat in grote meerderheid instemde met zowel de pre-federatie 
,inetsformatie van als de federatie als de gemeenschappelijke lijst. Ook Goud- 
laten spelen, be- zwaard c.s., die nog in 1979 de AR-partijraad adviseerden het 

gen van 1974 een voorlopig bij een federatie te laten, maakten geen kans. Het be- 
3ij deze verkiezin- sluit tot fusie werd door de kiesverenigingen met grote meer- 
HU en KVP zich derheid genomen. Bij de kandidaatstelling voor het AR-deel van 
bovendien het tot de nieuwe CDA-lijst voor de Tweede Kamer plaatsten de kies- 
neergang ut de ja- verenigingen niet De Boer op de eerste plaats, maar De Koning, 

terwijl mensen als Goudzwaard, Van Houwelingen en J.N. 
cl de actie 'Wij ho- Scholten een aantal plaatsen daalden.16  
rol speelde bij de 

)A-congres. Deze 7. De periode 1952-1980 overziende valt tenslotte op, dat het 
aar zich weldra tal CDA-fusieproces - dat in dit boek hoofdzakelijk van binnenuit 
iter stelden - leek is beschreven - zich in een betrekkelijk vijandige omgeving heeft 
serves lnden je- afgespeeld. Weliswaar is het verschijnsel partijvorming op con- 
ng, voor een vol- fessionele grondslag in Nederland vanaf het begin omstreden ge- 
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weest,17  maar aanhoudende druk van buitenaf, met name het po-  bide  regeringsco,  
larisatiestreven van de PvdA en de andere 'linkse' partijen, is de zich primair t€ 

ongetwijfeld een voorname integrerende factor geweest in het te leggen, hun sai 
eenwordingsproces. In zijn dissertatie over het interne debat in afkalving te stimi 
de PvdA tussen 1966 en 1977 schrijft  Ph.  van Praag, dat het in een niet onbelan 
deze polarisatiestrategie 'uiteindelijk niet ging om het tot  dui-  genstellingen bini 
delijke politieke keuzen dwingen van met name de KVP, maar te menigeen binni 
om het uitschakelen van de macht van de confessionele partij- het CDA tot een 
en. Een harde opstelling tegenover de confessionele partijen, zo- matie van 1973 Z( 

wel vóór als na de verkiezingen, zou hun verval kunnen be- de oorzaken waai 
spoedigen.118  En: 'De polarisatiestrategie was niet alleen een komen. 
strategie die de duidelijkheid voor de kiezer diende te garande- In 1980 heeft H. I 
ren. In feite was het een machtsstrategie waarbij de inzet was de 'bij uiterste nood 
uitschakeling van de confessionele macht in de Nederlandse po- deze 'theorie van 
litiek.'19  Achteraf kan worden vastgesteld, dat het tegendeel op de Nolens-do( 
werd bereikt. voeren en ook re 
In het bijzonder moet in dit verband worden gedacht aan de  for-  gende is, zoals oo 
matie van het kabinet-Den Uyl in 1973. Burger mag er bij deze de PvdA op rege 
gelegenheid in zijn geslaagd op de korte termijn een wig te drij- de door de opstc 
ven in de samenwerking van de confessionele drie, maar op wat haar strategie val 
langere termijn lijkt hij juist het zijne te hebben bijgedragen tot sel welgezinde p€ 
de christen-democratische eenwording. Zo heeft het voormali- Zeeuw, tijdelijk \ 
ge antirevolutionaire Tweede-Kamerlid Schakel over de in 1973 De VVD had in 
ontstane situatie geschreven: 'Een situatie die een dringende op- mislukken van h 
roep in zich borg om niet te zoeken naar wat verdeelt, doch naar jaren zeventig, 01 
wat verenigt. ( ... ) Dit dieptepunt in de geschiedenis der vader- dragen tot de po 
landse confessionele politieke partijen werd een geweldige sti- deed dit echter 
mulans tot de uiteindelijke eenwording van KVP-ARP-CHU. komstige samem 
Als het CDA ooit nog eens legpenningen uitreikt voor verdien- niet tot de onmo 
steljk fusiegedrag, dan behoort Burger begiftigd te worden. Het Daadwerkelijke 
motto werd: "Als het op verantwoorde wijze kan, dan behoort sic slechts vanuit 
het CDA er te komen." Het gold ook voor mij. ik heb aan de in de jaren veerti 
formatie-Burger,  twee zaken overgehouden: een kater en een in hoofdstuk 2, a 
marsorder richting CDA.'21  Kort na de kabinetsformatie lieten protestants-chrisi 
PvdA, D'66 en PPR hun plannen voor de vorming van een enkele van de in 
progressieve volkspartij definitief varen .21  De christelijke drie aan de AR-partij 
zetten echter door en gingen in de zomer van 1973 een pre-fe- werkgevers- en 
deratief verband aan. 
Binnen de PvdA bleef het ongeloof in het CDA echter bestaan.22  
Mede om deze reden gaf de PvdA, aldus opnieuw Van Praag, 
'na 1973 nooit politieke prioriteit aan het opbouwen van een sta- 
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biele regeringscoalitie met de confessionele partijen, maar stel-
de zich primair ten doel de verdeeldheid in deze partijen bloot 
te leggen, hun samenwerking te verhinderen en hun electorale 
afkalving te stimuleren. Ook tijdens de formatie van 1977 was 
een niet onbelangrijke nevendoelstelling van de PvdA de te-
genstellingen binnen het CDA aan te wakkeren. In stilte hoop-
te menigeen binnen de PvdA dat een harde opstelling tegenover 
het CDA tot een herhaling, in één of andere vorm, van de for-
matie van 1973 zou leiden. '23  In werkelijkheid werd dit een van 
de oorzaken waardoor het tweede kabinet-Den Uyl er niet is ge-
komen. 
In 1980 heeft H. Daudt betoogd, dat de confessionelen niet dan 
bij uiterste noodzaak' willen samenwerken met 'links  '.24  Tegen 

deze 'theorie van de uiterste noodzaak' - waarin hij teruggrijpt 
op dé Nolens-doctrine 21 - zijn verschillende argumenten aan te 
voeren en ook reeds aangevoerd  .26  Een van de meest zwaarwe-
gende is, zoals ook deze studie illustreert, dat het isolement van 
de PvdA op regeringsniveau in de jaren zestig en zeventig me-
de door de opstelling van deze partij zelf is veroorzaakt. Met 
haar strategie van polarisatie heeft de partij ook haar in begin-
sel welgezinde personen uit de confessionele partijen, zoals De 
Zeeuw, tijdelijk van zich vervreemd. 
De VVD had in beginsel hetzelfde belang als de PvdA bij het 
mislukken van het CDA-fusieproces en heeft, met name in de 
jaren zeventig, onder aanvoering van H. Wiegel het hare bijge-
dragen tot de polarisatie in de Nederlandse politiek. De partij 
deed dit echter op een zodanige wijze, dat hierdoor een toe-
komstige samenwerking met de confessionelen in de regering 
niet Lot de onmogelijkheden kwam te behoren. 
Daadwerkelijke steun kregen de voorstanders van de CDA-fu-
sie slechts vanuit geestverwante maatschappelijke organisaties. 
In de jaren veertig en vijftig was vanuit het CNV, zoals betoogd 
in hoofdstuk 2, aangedrongen op de vorming van een algemene 
protestants-christelijke partij. In september 1975 waren althans 
enkele van de in totaal negen ondertekenaars van de open brief 
aan de AR-partijraad afkomstig uit de kring van de christelijke 
werkgevers- en werknemersorganisaties. 
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7.2 Complicerende factoren 

De aanwezigheid van de zeven in de vorige paragraaf genoem-
de integrerende factoren in het eenwordingsproces maakt een 
verklaring noodzakelijk voor het feit, dat het van 1952 tot 1980 
heeft geduurd alvorens het in ons land tot de definitieve op-
richting van een christen-democratische eenheidspartij kwam en 
waarom dit eenwordingsproces zo moeizaam is verlopen. In wat 
hieronder volgt zullen daarom op hun beurt de voornaamste 
complicerende factoren worden geïnventariseerd. Mede door de 
aanwezigheid van deze laatste factoren is het, in tegenstelling tot 
wat uit de vorige paragraaf zou kunnen worden opgemaakt, tot 
in een betrekkelijk laat stadium van het fusieproces onzeker ge-
weest of het CDA er zou komen en, zo ja, in welke vorm of mo-
daliteit. Op verscheidene momenten had het fusieproces een an-
dere wending kunnen nemen, zoals in het najaar van 1972, toen 
een gedeelte van de KVP-leiding een stembusakkoord met de 
linkse drie leek te prefereren boven de christen-democratische 
samenwerking, en rond het eerste CDA-congres in augustus 
1975. 

1. Afgezien van het feit dat fusieprocessen - ook buiten de di-
rect politieke sfeer - nu eenmaal moeizaam plegen te verlopen ,27 
kan in dit verband allereerst worden opgemerkt, dat verschei-
dene hierboven genoemde integrerende factoren ook een keer-
zijde kenden. Zo werden ARP, CHU en KVP weliswaar alle drie 
getroffen door dreigend verlies van politieke invloed, maar niet 
op hetzelfde moment en niet in gelijke mate. 
Als gevolg hiervan bekenden de drie partijen zich op verschil-
lende momenten tot het CDA, waarbij de KVP vooropliep en 
eigenlijk reeds onmiddellijk na haar grote verkiezingsnederlaag 
in 1967 tot de oprichting van een nieuwe christen-democratische 
partij had willen komen. Het partijvoorzitterschap van De 
Zeeuw zorgde tussen 1971 en 1975 voor spanningen in de ver-
houding tot de zusterpartijen, omdat diens ideeën inzake de 
'open' partij en de gewenste politieke koers binnen delen van 
ARP en CHU met argwaan werden bekeken. Na het terugtre-
den van De Zeeuw in maart 1975 was de KVP echter weer te-
rug op het oude spoor. 
De ARP nam, na de zetelwinst van 1967, juist een meer defen-
sieve houding aan op het terrein van de partijvernieuwing dan 
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zij in de voor haar in electoraal opzicht teleurstellende tweede 
helft van de jaren vijftig en eerste helft van de jaren zestig had 

paragraaf genoem- gedaan, toen in het bijzonder partijvoorzitter Berghuis streefde 
sproces maakt een naar een protestants-christelijke volkspartij met de christelijk- 

van 1952 tot 1980 historischen. Deze defensieve opstelling heeft een deel van de 
de definitieve op- partij- en fractieleiding van de ARP vrijwel tot aan de fusie toe 
eidspartij kwam en volgehouden. 
is verlopen. In wat De algemene vergadering van de CHU stemde in december 1967 
rt de voornaamste weliswaar in met het streven naar verdergaande samenwerking 
erd. Mede door de met ARP en KVP, maar in de jaren die volgden nam de ver- 
in tegenstelling tot dceldheid binnen de Unie toe en ging met name van de behou- 
len opgemaakt, tot dende Centrumgespreksgroep een remmende werking uit. Dit 
proces onzeker ge- resulteerde in interne problemen rond de Kamerverkiezingen 
welke vorm of mo- van zowel 1971 als 1972. De uitkomst van de kabinetsformatie 
fusieproces een  an-  van 1973 had een nieuwe situatie tot gevolg, waarin zich enige 
jaar van 1972, toen tijd een interne machts- en competentiestrijd leek te voltrekken 
)usakkoord met de tussen partij- en fractieleiding van de Unie. Nadat hij na afloop 
sten-democratische van het beraad van de CDA-top in Haaften openlijk de porte- 
ongres in augustus feuillekwestie had gesteld, wist Verschuer tijdens de Unieraad 

van 13 december 1975 deze strijd in zijn voordeel te beslechten. 

ook buiten de di- 2. In de tweede plaats speelden personen bij tijd en wijle juist 
legen te verlopen, 27 een complicerende rol in het eenwordingsproces, bijvoorbeeld 
erkt, dat verschei- op momenten dat er sprake was van botsende ambities tussen 

:oren ook een keer- voormannen, die er qua positie in het grotere geheel niet op 
weliswaar alle drie vooruit zouden gaan. Dit was onder meer het geval met de drie 
invloed, maar niet fractievoorzitters ten tijde van het kabinet-Den Uyl, toen het er- 

om ging wie lijsttrekker zou worden bij de verkiezingen van 1977 1.
n zich op verschil- en het leiderschap van de na deze verkiezingen nieuw te vormen 

KVP vooropliep en CDA-fractie op zich zou nemen. Het gaat hierbij echter slechts 
rkiezingsneder1aag om een voorbeeld uit vele. 
sten-democratische 
itterschap van De 3. In de derde plaats heeft de in de vorige paragraaf genoemde 
inningen in de ver- vijandige omgeving het fusieproces regelmatig daadwerkelijk 
s ideeën inzake de bemoeilijkt. Zo was na de formatie van 1973, gelijk beschreven 
s binnen delen van 1fl hoofdstuk 4, de ontreddering aanvankelijk groot. 
n. Na het terugtre- Tot de vijandige omgeving moet, naast de andere politieke par- 
VP  echter weer te- tijen, nadrukkelijk ook een deel van de media worden gerekend. 

Vanaf omstreeks het midden van de jaren zestig konden de con- 
ist een meer delen- fessionek partijen niet meer rekenen op de automatische steun 
rtijvernieuwing dan van kranten en omroepen. Tekenend voor de hierdoor ontstane 
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situatie is de door Unievoorzitter Verschuer tijdens de Unieraad directieven krege 
van 20 september 1975 geuite kritiek op de wijze waarop de band worden ver 
grondsiagdiscussie van dat moment in het dagblad Trouw werd uit Schaepmans P 
'begeleid': 'In dit verband moet ik met de meeste klem protes- lutie uit 1945 waa 
teren tegen de eenzijdige berichtgeving van het dagblad Trouw. de ARP was geen 
dat door middel van rubriek en ingezonden stukken een zeer beter nog, een fliC 

eenzijdig, elitair, pro-sectarisch, antirevolutionair denken op- 'politieke  begins€  
nieuw introduceert. De mannenbroeders wanen zich weer terug CHU. tenslotte. 
bij De Standaard. ( ... ) ik betreur het, dat voor velen uit onze voering  in den sta 
CDA-kring Trouw moet worden afgeschreven. In deze tijd mis Hiermee wil echt 
je nog meer dan anders een krant, die bereid en in staat is de van de verzuiling 
CDA gedachte uit te dragen, kritisch te volgen en te ondersteu- van de  confession'  
nen.'28  Ook dit voorbeeld is met vele andere aan te vullen.29  Gereformeerde E 
Hoewel er nog een studie naar de houding van de media ten aan- de Roorns-Katho] 
zien van het CDA-fusieproces dient te komen, kan thans reeds wijl de ARP in ha 
worden opgemerkt dat nogal wat media negatief berichtten over van de soevereini 
de voornemens voor christen-democratische samenwerking en kelijke partij afwe 
aan bepaalde kritisch ingestelde personen - Aantjes30 - en groe- ceptie van ARP e 
pen - de loyalisten - een bij tijd en wijle onevenredig groot p0- rapport Grondsk 
litiek gewicht hebben toegekend. hoofdstuk 2, echt 

mee een belangrij 
4. Uit de voorgaande hoofdstukken kan echter worden afgeleid,  mend.  
dat de verklaring voor de relatief lange duur van het eenwor- De kerken vorme 
dingsproces bovenal dient te worden gezocht in het feit, dat over een belangrijke  it  
de precieze inhoud van het te formuleren antwoord op de in de partij als zodanig 
jaren vijftig en zestig ingezette processen van deconfessionalise- afstand tot de kei 
ring en ontzuiling en de daarmee gepaard gaande neergang van hieraan ook mee 
de oude confessionele partijen de meningen binnen en tussen Door te kiezen vc 
deze partijen onderling geruime tijd uiteen hebben gelopen. Het de leden vaneen(  
was op dit punt, dat de verschillen in traditie, in sociale, cultu- mers tot verschil 
rele en religieuze achtergrond tussen de drie partijen zich in het Partij zich bezwaa 
bijzonder hebben doen gelden. De meningsverschillen concen- genootschap kan 
treerden zich op de grondslag en de politieke koers van zowel deeldheid van de 
de drie bestaande partijen als van de nieuw te vormen partijfor- 
matie - zoals in de inleiding op deze studie werd opgemerkt, de 5. Terwijl de KV 
twee voornaamste identificatiepunten van confessionele en houding ten aanz: 
christen-democratische partijen. uit de weg ruimdc 
Wat de grondslag betreft was er om te beginnen het vraagstuk testants-christeliji 
van de gewenste verhouding tot de kerken. ARP, CHU en KVP gaan, was een beh 
zijn nooit 'kerkelijke' partijen geweest, in de zin dat zij onder- loopperiode tot d 
geschikt waren aan een bepaald kerkelijk gezag en daarvan hun of een nevenschil< 
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directieven kregen. Voor wat de RKSP betreft, kan in dit ver-
band worden verwezen naar de in par. 1,2. geciteerde passage 
uit Schaepmans Proeve van een program, alsmede naar de reso-
lutie uit 1945 waarbij de KVP in het leven werd geroepen. Ook 
de ARP was geen kerkelijke partij, maar een interkerkelijke of, 
beter nog, een niet-kerkelijke partij. Centraal stonden de eigen 
'politieke beginselen' of 'staatkundige overtuiging'.31  Ook de 
CHU, tenslotte, verzette zich tegen 'kerkelijke heerschappij-
voering in den staat' .32 
Hiermee wil echter niet gezegd zijn, dat kerken in de periode 
van de verzuiling niet zouden hebben bijgedragen tot de invloed 
van de confessionele partijen.33  In het bijzonder gold dit voor de 
Gereformeerde Kerken in Nederland in relatie tot de ARP en 
de Rooms-Katholieke Kerk in relatie tot RKSP en KVP. Ter-
wijl de ARP in haar beginselprogramma's conform het beginsel 
van de soevereiniteit in eigen kring de conceptie van een ker-
kelijke partij afwees, was de KVP in dit opzicht, zeker in de per-
ceptie van ARP en CHU, ambivalenter. In 1966 nam zij in haar 
rapport Grondslag en karakter van de KVP, zoals gesteld in 
hoofdstuk 2, echter de laatste twijfels in dit verband weg, daar-
mee een belangrijk obstakel voor de CDA-fusie uit de weg rui-
mend. 
De kerken vormen vanzelfsprekend ook nu nog, via hun leden, 
een belangrijke indirecte beïnvloedingsbron voor het CDA. De 
partij als zodanig bewaart over het algemeen echter een zekere 
afstand tot de kerken. Naast ideologische overwegingen, liggen 
hieraan ook meer pragmatische overwegingen ten grondslag. 
Door te kiezen voor een algemeen-christelijke grondslag, zullen 
de leden van een christen-democratische partij in de praktijk im-
mers tot verschillende kerken behoren, als gevolg waarvan de 
partij zich bezwaarlijk onder het leergezag van een bepaald kerk-
genootschap kan stellen. Ook de onderlinge en interne ver-
deeldheid van de kerken speelt hierbij een rol .34 

5. Terwijl de KVP de barrière van haar enigszins ambivalente 
houding ten aanzien van de Katholieke Kerk eigener beweging 
uit de weg ruimde, nog vóór de besprekingen met de beide pro-
testants-christelijke partijen in 1967 officieel van start waren ge-
gaan, was een belangrijk twistpunt dat de drie partijen in de aan-
loopperiode tot de CDA-fusie gezamenlijk heeft beziggehouden, 
of een nevenschikking van inspiratiebronnen aanvaardbaar was. 
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In het bijzonder ging het hierbij om de zedelijke beginselen van het begin in sterl 
christendom en humanisme. Door deze zedelijke beginselen van ijeke organisatie 
het christendom en het humanisme als gelijkwaardige inspira- testanten. een 
tiebronnen te erkennen zou - zo was de gedachte - een alge- gezag. Toen de 
mene volkspartij kunnnen ontstaan, waarbinnen christenen en  nun'  11 de opst( 
niet-christenen met elkaar samenwerkten. steeds  nicer  aan 
Zowel in de ARP als in de CHU heeft vanaf het begin weinig hierdoor in ernst 
twijfel bestaan, dat een dergelijke deconfessionalisering van de slotte kan worde 
beweging ongewenst zou zijn. Hierbij speelde, naast de ge- zodanig in de k 
hechtheid aan de christelijke Organisatie, ook de vrees voor een heeft gestaan da 
uittocht van principiële kiezers naar partijen als het GPV en, ja- brokkelen. lag h 
ter, de RPF een rol. In de KVP, daarentegen, manifesteerden tieke partij het 
zich in dit verband in het begin van de jaren zestig twee stro- Nadat overeensi 
mingen: naast de christen-democraten, waren er aanhangers van snoer voor het r 
een 'open' partij. De - ongelijke - strijd tussen beidestromin- grondsiagdiscUs 
gen in de KVP heeft voortgeduurd tot voorjaar 1975, toen De leden en verteg 
Zeeuw terugtrad als KVP-partijvoorzitter. Kort daarvoor waren de ene, algemee 
de drie partijen tijdens de belangrijke 'conference' in Woud- de eerste, hierb 
schoten overeengekomen, dat de nieuw te vormen partij het de CHU zich te 
evangelie als richtsnoer voor haar politieke handelen zou aan- in deze tweede 
vaarden. deel van de AR. 
-De vraag die in dit verband rijst is, waarom in katholieke kring spreekbaarheid 
deconfessionalisering van de politieke partij zoveel serieuzer is grondslag kwali 
overwogen dan onder orthodox-protestanten. Denkbaar is in de het door een cc 
eerste plaats, dat in de katholieke maatschappijleer de wense- lige CHU-voon 
ljkheid c.q. noodzakelijkheid van christelijke organisaties van- en politiek hanc 
ouds minder beklemtoond is dan in het kuyperiaanse (neo-) cal- sisdocunienten 
vinisme van de antirevolutionairen. In het bijzonder kan hierbij voortbouwde 0 

worden gewezen op de invloed van het 'natuur-bovennatuur- weg naar een i 

schema', als gevolg waarvan in het katholieke denken vanouds het evangelie '. 
scherp wordt onderscheiden tussen het geestelijke en het aard- len van het  CI  
se leven. In de tweede plaats is aannemelijk dat onder katholie- echter niet het 
ken het hierboven gememoreerde emancipatiemotief zwaarder als antwoord oj 
heeft gewogen dan onder orthodox-protestanten. De katholie- litieke overtuig 
ken zijn vanaf het begin van de Republiek tot in elk geval het drie voorgange 
midden van de negentiende eeuw immers achtergesteld en  on-  maatschappelij 
derdrukt geweest. Een derde verklaring is, dat de keuze voor \Tolking en in zi 
een christelijke Organisatie voor orthodox-protestanten in het al- de kerken. Tot 
gemeen een bewuste keuze was, die voortvloeide uit een diep ger toe op gror 
verankerde, persoonlijke geloofsovertuiging. De katholieken kerkelijke gezi 
hebben zich in dit opzicht, evenals in andere opzichten, vanaf gen gezag, omc 



jke beginselen van het begin in sterkere mate georiënteerd op de clerus. De katho- 
jke beginselen van lieke organisatie was voor hen, meer dan voor de orthodox-pro- 
waardige inspira- testanten, een kwestie van gehoorzaamheid aan het geestelijk 

lachte - een alge- gezag. Toen de geestelijkheid na en onder invloed van Vatica- 
nen christenen en num  II  de opstelling van katholieken in het openbare leven 

steeds meer aan de leken zelf overliet, moeten velen van hen 
f het begin weinig hierdoor in ernstige ideologische verwarring zijn geraakt.35  Ten- 
onalisering van de slotte kan worden gewezen op het feit, dat de politieke partij als 
ide, naast de ge- zodanig in de katholieke zuil vanaf het begin minder centraal 
de vrees voor een heeft gestaan dan de kerk. Toen deze zuil derhalve begon af te 

ils het GPV en, la- brokkelen, lag het in de lijn der verwachting dat de 'eigen' poli- 
n, manifesteerden tieke partij het als een der eerste organisaties zou begeven. 36 
ri zestig twee stro- Nadat overeenstemming was bereikt over het evangelie als richt- 
er aanhangers van sneer voor het politieke handelen, ontstond in 1975 een nieuwe 
;en beide stromin- grondslagdiscussie, die de persoonlijke aanspreekbaarheid van 
aar 1975, toen De leden en vertegenwoordigers van de nieuw te vormen partij op 
rt daarvoor waren de ene, algemeen-christelijke grondslag tot inzet had. Terwijl in 
èrence' in Woud- de eerste, hierboven behandelde grondslagdiscussie de ARP en 
vormen partij het de CHU zich tegenover een deel van de KVP opstelden, botsten 
iandelen zou aan- in deze tweede grondslagdiscussie de KVP en de CHU met een 

deel van de ARP. Aan de controverse over de persoonlijke aan- 
n katholieke kring spreekbaarheid van leden en vertegenwoordigers op de partij- 
zoveel serieuzer is grondslag kwam pas een einde na de verschijning, in 1978, van 
Denkbaar is in de het door een commissie onder voorzitterschap van de voorma- 

?pijleer de wense- lige CHU-voorzitter Verschuer uitgebrachte Rapport grondslag 
organisaties van- en politiek handelen. Volgens dit rapport, dat als een van de ba- 

riaanse (neo-) cal- sisdocumenten van de fusie kan worden beschouwd, en dat 
zonder kan hierbij voortbouwde op de door Steenkamp geconcipieerde nota Op 
tuur-bovennatuur- weg naar een verantwoordelijke maatschappij (1972), fungeert 
e denken vanouds het evangelie weliswaar als richtsnoer voor het politieke hande- 
eljke en het aard- len van het CDA. Het samenbindende element in de partij is 
Lat onder katholie- echter niet het evangelie zelf of het kerkelijk leergezag, maar de 
iemotief zwaarder als antwoord op de oproep van het evangelie geformuleerde 'po- 
ten. De katholie- liticke overtuiging'. Hierdoor kan het CDA zich, meer dan zijn 

Dt in elk geval bet drie voorgangers, zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of 
htergesteld en  on-  maatschappelijke positie richten tot de gehele Nederlandse be- 
lat de keuze voor volking en in zijn politieke werk bovendien afstand bewaren tot 
testanten in het al- de kerken. Tot de partij, zo is de gedachte, treedt men niet lan- 
Deide uit een diep to er toe op grond van het feit dat men tot een bepaalde zuil en/of 

De katholieken kerkelijke gezindte behoort. Men treedt tot het CDA toe op ei- 
opzichten, vanaf gen gezag, omdat men zich kan vinden in de in beginsel- en ver- 
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kiezingsprogramma's van de partij neergelegde 'politieke over- luis in zijn rede 
tuiging' en aanvaardt dat het hart hiervan wordt gevormd door 1967 Voor ogen 51 

de inspiratie van en de toetsing aan het evangelie. merkt door een 

karaktertrek doo 
6. Een complicatie bij de beide grondsiagdiscussies was, dat de nes  their  progral 
kwesties van de grondslag en de politieke koers ten dele door mocratic  parties]  
elkaar heen liepen. Veel van de reserves die in de loop der ja- sence of  it  is cad 
ren werden gekoesterd jegens een samengaan van ARP, CHU thesis incorpora 
en KVP kwamen voort uit de vrees, dat de nieuwe partij een  which tend.  Chri 
kleurloze middenkoers zou varen. Deze vrees leefde zowel in eniphasized in th 
protestants-christelijke, en daarbinnen meer in het bijzonder in cialism  together  
antirevolutionaire, kring als in katholieke kring. Er was echter as  which  are  the  
ook een verschil. Degenen in antirevolutionaire kring die een cial  movement  i 

christelijk-sociale koers voor de nieuwe partij voorstonden  makes the  Chrisi 
hoopten deze veilig te kunnen stellen door te streven naar een  appear  at or abo 
zo ondubbelzinnig mogelijke formulering van de christelijke Hierbij dient ecu 
grondslag in de statuten van de nieuw te vormen partij, terwijl van een crngszll 
degenen in katholieke kring die een vooruitstrevende koers voorzover de A 
wensten daarvoor juist deconfessionalisering van de partij een werd voorgestel 
voorwaarde achtten. Het is uit dit verschil in zienswijze, dat een sionele partijen. 
substantieel deel van de misverstanden en de conflicten waar- gelijking met de 
door het fusieproces is gekenmerkt, zijn voortgekomen. In zo- de CHLJ, onder 
verre deze studie verslag wilde doen van het verloop van het meest behouder 
CDA-fusieproces, heeft de in zekere zin onevenredig grote na- ren zestig wist 
druk die daarin - zeer tegen de zin van met name de katholie- zekere invloed i 
ken - is komen te liggen op de grondslagkwestie onvermijdelijk zonder dat de r 
ook haar stempel gedrukt op de inhoud van dit boek. Daarmee luflonaire gede 
wil echter nog niet gezegd zijn, dat de grondsiagdiscussies ten veranderden.42  
diepste ook altijd gingen waarover zij leken te gaan. In werke- pe1ik de teleur 
lijkheid hadden deze discussies, althans gedeeltelijk,37  mede de en is, vanaf het 
politieke koers tot inzet.38  De mate van principiële weerstand te- weest? 
gen de vorming van het CDA, die - naast de gunstige electora- Hoc dit verder 
le positie - een belangrijk element vormde van de antirevolu- de confessiofle] 
tionaire beeldvorming in de periode 1965- 1980, dient derhalve de CDA-fusie 
niet te worden overschat.39  heeft ondergaa 
Door bovengenoemd verschil in zienswijze ook hebben poten- het Europese 
tiële bondgenoten als het ging om bijvoorbeeld het beleid en de worden genoel 
positie van het kabinet-Den Uyl, zoals Aantjes en De Zeeuw, mers worden o 
elkaar niet gevonden.40  Mede als gevolg hiervan komt de 'eigen ze dat wil ze 
weg' van de Nederlandse christen-democratie waarschijnlijk lijke instanties 
niet, althans niet volledig, overeen met de 'andere weg' die Berg- der expliciet 
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huis in zijn rede voor de AR-deputatenvergadering van januari 
1967 voor ogen stond, maar lijkt deze veeleer te worden geken-
merkt door een streven naar 'synthese'. Reeds in 1957 is deze 
karaktertrek door  Fogarty  als volgt omschreven:  'If one exami-
nes their programmes  and  finds  out  what they  [Christian  De-
mocratic parties]  are  trying  to do,  it turns  out  that the very  es-
sence of  it  is  catholicity. They  are  trying  to  create  a  broad syn-
thesis incorporating  and  bringing into perspective elements 
which tend,  Christian  Democrats would say,  to be  one-sidedly 
emphasized  in  the traditions  of  conservatism  or  liberalism  or  so-
cialism; together with certain other  federalist or  "pluralist" ide-
as which  are  the characteristic contribution  of  the  Christian  so-
cial movement itself. It  is  this catholic, synthetic  view  which 
makes the  Christian  Democratic parties  -  for instance  -  tend  to  
appear  at or  about the centre  of  the political  stage.'4' 
Hierbij dient echter te worden aangetekend, dat ook op dit punt 
van een enigszins eenzijdige beeldvorming sprake is geweest, 
voorzover de ARP tijdens het CDA-fusieproces stelselmatig 
werd voorgesteld als de meest progressieve van de drie confes-
sionele partijen. De ARP in haar geheel was, in elk geval in ver-
gelijking met de RKSP/KVP maar tot op zekere hoogte ook met  
dc  CHU, onder voormannen als Colijn en Schouten veeleer de 
meest behoudende van de drie partijen geweest. Pas vanaf de ja-
ren zestig wist de evangelisch-radicale richting in de partij een 
zekere invloed uit te oefenen op het beleid van de partij, echter 
zonder dat de politieke attitudes van het traditioneel-antirevo-
lutionaire gedeelte van de aanhang hierdoor automatisch mee 
veranderden.` Is de 'andere weg' van Berghuis c.s., hoe begrij-
pelijk de teleursteffing bij sommigen hierover wellicht ook was 
èn is, vanaf het begin niet een in hoge mate imaginaire weg ge-
weest" 
Hoe dit verder precies zij, achteraf kan worden vastgesteld dat 
de confessionele beweging in ons land in de aanloopperiode tot  
dc  CDA-fusie met het bovenstaande een karakterverandering 
heeft ondergaan in de richting van wat - met enige reserve43  - 
het Europese christen-democratische partijtype zou kunnen 
worden genoemd." Een christen-democratische partij kan im-
mers worden omschreven als een partij die op rechtstreekse wij-
ze - dat wil zeggen zonder bemiddeling door kerken of kerke-
lijke instanties - politiek wil bedrijven vanuit een meer of min-
der expliciet gemaakte algemeen-christelijke inspiratie, zich 
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daarbij in beginsel richt tot de gehele bevolking zonder onder- hierin naast katli 
scheid naar sociale klasse of godsdienstige overtuiging en een van het onderWij 
politieke koers voorstaat die wordt gekenmerkt door een stre- vrouwen. Wel is 
ven naar 'synthese'.45  ideologische aan 
Uit deze omschrijving blijkt echter tegelijkertijd, dat de ver- opstelling naar 
schillen tussen de confessionele en christen-democratische par- gaande orgalflsal 
tijtypes - en daarmee tussen ARP, CHU en KVP enerzijds en fusieprocessen v 
CDA anderzijds - niet dienen te worden overschat. Naast en- gaand was het 01 

kele veranderingen is er vooral ook veel continuïteit, met name gevolge van fusi' 

op het punt van de wens een expliciete relatie te leggen tussen 1ijke katholieke 
het christelijk geloof en het politieke handelen en de inhoud van betreffende  sect  
het antwoord op de door betrokkenen als zodanig ervaren op- werk en de gezo 
roep van het evangelie voor het politieke handelen. sidiëring door (€ 

de professioflali 
pe voorgedaan ( 

7.3 Epiloog: christen-democratische partij ineen van oorsprong k 
gedeeltelijk ontzuilde samenleving  tie  samen met e 

gemene organiS 
Wat hierboven werd opgemerkt over de positie van orthodox- troon verliep d 
protestanten en katholieken tussen verzuiling-oude-stijl en vol- centrales NVV 
ledige sociale en culturele assimilatie, heeft niet slechts door- dat een katholi( 
gewerkt op het politieke vlak, maar heeft ook gevolgen gehad christelijke org 
voor de ontwikkelingen in andere sectoren van de maatschap- christelijke org 
pij. Zo kan enerzijds worden vastgesteld, dat het klassieke pa- halve de CDA- 
troon van de verzuiling tot het verleden is gaan behoren. Met protest ants-chn 
name ook zijn de sociale controle, en daarmee de dwangmati-  lands  Christehi. 
ge aspecten van de verzuiling, de talrijke formele banden tus- drie varianten 
sen de verzuilde organisaties en de aanmoediging van de ver- paard. met ide 
zuiling van bovenaf grotendeels verdwenen .46  Anderzijds zijn schappelijk-pol 
noch de rooms-katholieke en protestants-christelijke levensbe- grondslag lijkt 
schouwingen zelf, noch alle maatschappelijk-politieke organisa- elan, onder and  
ties  en instellingen op levensbeschouwelijke grondslag verdwe- gen identiteit e 
nen. Door het uitgebreide stelsel van overheidssubsidies en wet- gedachtengoed 
telijke bescherming, maar vooral door tijdige organisatorische Het bovenstaal 
en/of ideologische aanpassing aan het veranderde maatschap- de verandering 
peljke en levensbeschouwelijke klimaat hebben relatief veel van christelijke zui 
deze organisaties zich in de een of andere vorm weten te hand- definiëring en 
haven.47  Herdefiniërinl 
In sommige sectoren van de Nederlandse samenleving, waar de  mules  vond en 
ontzuiling niet doorzette, is organisatorisch (vooralsnog) veel bij tiatieven; herg 
het oude gebleven. Protestants-christelijke organisaties bleven uiteenlopende 
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,- ing zonder onder- hierin naast katholieke bestaan. Voorbeelden zijn de werelden 
overtuiging en een van het onderwijs, de omroepen, de boeren, de ouderen en de 
rkt door een stre- vrouwen. Wel is in deze gevallen als regel sprake geweest van 

ideologische aanpassing, met name in de zin van een 'opener' 
ertijd, dat de ver- opstelling naar de samenleving als geheel. Daar waar verder- 
lemocratische par- gaande organisatorische aanpassing noodzakelijk bleek, traden 
KVP enerzijds en fusieprocessen van tenminste drieërlei aard op.48  Het meest ver- 

rerschat. Naast en- gaand was het ontstaan van één grote algemene Organisatie ten 
tinuïteit, met name evolge van fusie van alle oorspronkelijke (protestants-christe- 
ie te leggen tussen jijke, katholieke, socialistische en/of liberale) organisaties in de 
n en de inhoud van betreffende sector. Met name in de sectoren van het welzijns- 
)danig ervaren op- werk en de gezondheidszorg hebben zich als gevolg van de sub- 
ridelen. sidiëring door (en dus afhankelijkheid van) de overheid en van  

dc  professionalisering van de werkers, fusieprocessen van dit ty- 
pe voorgedaan (de 'gevulde algemeenheid'). Soms ook ging een 

/ in een van oorsprong katholieke (of protestants-christelijke) Organisa- 
tie samen met een socialistische of liberale organisatie. Een al- 
gemene organisatie was dan veelal het resultaat. Volgens dit pa- 

itie van orthodox- troon verliep de fusie van de socialistische en katholieke vak- 
-oude-stijl en vol- centrales NVV en NKV in de FNV.49  Tenslotte kwam het voor, 
niet slechts door- dat een katholieke Organisatie samenging met een protestants- 
)k gevolgen gehad christelijke organisatie. De uitkomst was dan een algemeen- 
ran  de maatschap- christelijke Organisatie. Een voorbeeld uit deze categorie is, be- 
t het klassieke pa- halve de CDA-fusie zelf, het samengaan van de katholieke en 
aan behoren. Met protestants-christelijke werkgeversorganisaties in het Neder- 
ee de dwangmati-  lands  Christelijk Werkgeversverbond (NCW). In elk van deze 
miele banden tus- drie varianten ging de organisatorische verandering veelal ge- 
liging van de ver- paard met ideologische aanpassingen. Bij een aantal maat- 
46 Anderzijds zijn schappelijk-politieke organisaties op levensbeschouwelijke 
istelijke levensbe- grondslag lijkt de laatste tijd weer sprake te zijn van een nieuw 
olitieke orgathsa- elan, onder andere tot uitdrukking komend in reflectie op de ei- 
rondslag verdwe- gen identiteit en discussies over de betekenis van het christelijk 

Issubsidies en wet- gedachtengoed voor de huidige samenleving. 50 
organisatorische Het bovenstaande overziende, kan met J.A.A. van Doorn over 

derde maatschap- de veranderingen in de voormalige katholieke en protestants- 
m relatief veel van christelijke zuilen worden gesproken als van primair 'een her- 
meten te hand- definiëring en hergroering van de confessionele belangen': 

'Herdefiniëring, in zoverre men ruimere dan eng-kerkelijke for- 
Lenleving, waar de  mules  vond en uitdroeg ter legitimering van confessionele mi- 
)oralsnog) veel bij tiatieven hergroepering, waar instellingen en organisaties van 
rganisaties bleven uiteenlopende levensbeschouwelijke kleur een interconfessio- 
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neel verbond sloten waarin hun eigenheid dan wel oploste maar kere eenheid in ti 

waarmee het algemeen-confessioneel belang niettemin bleef ge- Lubbers I gevOet 
diend.'51  H. Daalder heeft er meer dan eens op gewezen, hoe- ring bleek te kuni 
zeer de Nederlandse samenleving vanouds - dat wil zeggen lang vendien in popUl 
vóór de opkomst van de verzuiling - is gekenmerkt door een gro- malaise waarin P' 
te mate van pluralisme. Op grond van het bovenstaande kan wor- middels waren kc 
den geconstateerd, dat met de in de jaren vijftig ingezette pro- zingen van 1986 
cessen van deconfessionalisering en ontzuiling dit pluralisme al- tuurlijke achterb 
lerminst is verdwenen, maar veeleer andere institutionale bed- Op rand- en zelfs 
dingen lijkt te hebben gezocht en- na verloop van tijd - gevon- braak')»5  In 198 
den.52  zetels uit 1986 te 
Voor de positie van het CDA heeft deze situatie belangrijke ge- Anderzijds is het 
volgen. Enerzijds heeft de partij kansen in de gedeeltelijk ont- ARP, CHU en } 

,zuilde Nederlandse samenleving, zoals is gebleken tijdens de eer- partij is nog altij 
ste tien jaar van haar bestaan. Hoewel de totstandkoming van mensen, die het C 

het CDA niet onmiddellijk het nieuwe elan bracht waarop door voor het politiel 
zijn protagonisten was gehoopt, markeerde het jaar 1983 in dit - drijven vanuit ee 
opzicht de omslag.  53  In dat jaar kwam de discussie over de vraag ze groep menser 
welke elementen van het antirevolutionaire, christelijk-histori- pen. 1-be dat ver 
sche en katholieke erfgoed nog bruikbaar waren in de moderne kerheid te zegge 
tijd en welke concepties als achterhaald konden worden aange- secularisatie'.  Dc  
merkt - die tijdens het fusieproces reeds op gang was gekomen zen hebben bere 
- in een stroomversnelling. Zij mondde, via partijnota's als Van echter evenmin 
verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij (1983) en De ver- huidige fase wa 
antwoordelijke maatschappij (1987) en een reeks rapporten van keren slechts eei 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, uiteindelijk uit in O volledige as 
het rapport Publieke gerechtigheid. Een christen-democratische landse samenle\ 
visie op de rol van de overheid in de samenleving (1990). Waar terverandering i 

de confessionele partijen afzonderlijk de laatste decennia min- gariisatie in het 
der en minder toe in staat waren gebleken - het formuleren van worden geïnterl 
een aan de moderne tijd aangepaste, samenhangende mens-, die binnen deze 
maatschappij- en staatsvisie - bleek, nadat de tijdrovende dis- zich dan, met  an  

cussies over grondslag en politieke koers en de organisatorische deze organisati 
kwesties van de jaren zestig en zeventig waren beëindigd, in  on- Floe  dan ook, h 
derlinge samenspraak wèl tot resultaten te kunnen leiden  .55  De veren tussen b 
uit een fusie van het subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van rakter van de P 
de soevereiniteit in eigen kring voortgekomen filosofie van de zich te vervreen 

verantwoordelijke samenleving bleek in de jaren tachtig aan te sonen, et ceterr 
slaan binnen en tot op zekere hoogte ook buiten de partij. In- prominente rol 
middels was door de voortijdige beëindiging van het fusieproto- zich te binden. 
col in 198456  en het vertrek van een aantal 'loyalisten' een ze- voor het CDA 
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iwel oploste maar kere eenheid in het CDA bereikt, terwijl het door het kabinet- 
liettemin bleef ge- Lubbers I gevoerde economische beleid geleidelijk op waarde- 
op gewezen, hoe- ring bleek te kunnen rekenen van het electoraat en Lubbers ho- 
[at wil zeggen lang vendien in populariteit steeg. Door dit alles, alsmede door de 
erkt door een gro- malaise waarin PvdA en VVD om een veelheid van redenen in- 
nstaande kan wor- middels waren komen te verkeren,` kon de partij bij de verkie- 
ftig ingezette pro- zingen van 1986 in het offensief gaan en - behalve op de 'na- 
dit pluralisme al- tuurlijke achterban'-  een zekere aantrekkingskracht uitoefenen 

nstitutionale bed- op rand- en zelfs niet-kerkelijke kiezers (de 'omgekeerde door- 
van tijd - gevon- braak').` In 1989 wist het CDA zijn verkiezingswinst van negen 

zetels uit 1986 te consolideren.  
tie  belangrijke ge- Anderzijds is het bestaan van het CDA onzekerder dan dat van 

gedeeltelijk ont- ARP, CHU en KVP in de hoogtijdagen van de verzuiling. De 
ken tijdens de eer- partij is nog altijd in eerste instantie aangewezen op de groep 
tstandkoming van mensen, die het christelijk geloof van beslissende betekenis acht 
acht waarop door voor het politieke leven en op grond daarvan politiek wil be- 
et jaar 1983 in dit drijven vanuit een expliciet gemaakte christelijke inspiratie. De- 
ssie over de vraag ze groep mensen is de afgelopen decennia in aantal teruggelo- 
christelijk-histori- pen. Hoe dat verloop de komende jaren zal zijn valt niet met ze- 
en in de moderne kerheid te zeggen. Gesproken wordt wel van een 'crisis van de 
n worden aange- secularisatie'. De 'privatisering van de godsdienst' zou haar gren- 
ng was gekomen zen hebben bereikt. Een verdere afbrokkeling van deze groep is 

irtijnota's als Van echter evenmin uit te sluiten en kan tot gevolg hebben dat de 
(1983) en De ver- huidige fase waarin orthodox-protestanten en katholieken ver- 
ks rapporten van keren slechts een overgangsfase blijkt te zijn, die alsnog uitloopt 
uiteindelijk uit in op volledige assimilatie van deze volksgroepen in de Neder- 
en-democratische landse samenleving. Ook kan de hierboven beschreven karak- 
rig (1990). Waar terverandering van de confessionele partijen en van menige or- 
;te decennia min- ganisatie in het maatschappelijk middenveld op zichzelf reeds 
t formuleren van worden geïnterpreteerd als een vorm van culturele assimilatie, 
hangende mens-, die binnen deze organisaties verder zal voortschrijden. Er zou 

tijdrovende dis- zich dan, met andere woorden, een 'interne secularisatie' binnen 
organisatorische deze organisaties voltrekken. 
beëindigd, in  on-  Hoe dan ook, het CDA zal de komende jaren moeten blijven la- 
men leiden.55  De veren tussen beklemtoning van het christen-democratisch ka- 
het beginsel van rakter van de partij teneinde de 'natuurlijke achterban' niet van 

i filosofie van de zich te vervreemden en profilering op andere zaken (beleid, per- 
>en tachtig aan te sonen, et cetera) om de groep kiezers waarvoor het geloof geen 
ten de partij. prominente rol (meer) schijnt te spelen bij het kiesgedrag aan 
in het fusieproto- zich te binden. Daarbij zou de mate van steun en instemming 
)yalisten' een ze- VOOT het CDA vanuit de groep 'nieuwe christenen' - met de  so- 
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cioloog A.C. Zijderveld te omschrijven als 'mensen die niet mfbb0g1e". in:l 

(meer) kerkelijk-gelovig zijn, maar zich wel op de een of ande - aan 
re, vrij algemene manier met christelijke en dus Bijbelse waar- 323,  aldaar 297-29 
den identificeren'59  - wel eens van doorslaggevende betekenis Zie hiernaast ondi 
kunnen worden voor de vraag of de paradoxale revival van de legenheid: in:  Hai:  

christen-democratie uit de jaren tachtig duurzaam van karakter bijdrage (s-Grave 

zal zijn dan wel slechts van voorbijgaande aard. ' L1iS e tereeIiVOl 
nium-inott ef, het 

Zoals de behandeling van de geschiedenis van de totstandko- motief, het mondi 
ming van het CDA in hoofdstuk 2 echter werd aangevangen met 'Christelijke orgar 
een paragraaf over de samenwerking in Europees verband dient Beii'erki'ii en bew 

ook voor de verdere perspectieven van de partij te worden ge- I 'in/I jaar na zij 
Austiilj (iKampe 

wezen op het belang van de Europese dimensie. Het antwoord lieid', in: Bewerke 
op de vraag in hoeverre het CDA binnenslands haar christen- s. Het hier gehantee 
democratische identiteit en haar huidige positie in het politieke van a1 

spectrum zal weten te behouden, zal mede afhangen van de lot - dat -gelijkstelling' 

gevallen van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europese  
tic o\,er de bevind 

tie  is sprake wanr 
krachtenveld. Ook binnen deze partij zijn de grondslag en de po- aan de algemene 
litieke koers de voornaamste identificatiepunten. Ook binnen de de eigen subcultu 

EVP staan deze identificatiepunten, mede als gevolg van de mo - (in eerste instanti 

gelijke aansluiting bij de partij van de Britse en andere Conser- turele assimilatie 

vatieven, ter discussie.` Christen-democratische partijen zullen 
verwachtingen er 
reet) consequenti 

echter, zolang zij bestaan, wel altijd blijven verkeren in het span- subculturele orga 
ningsveld tussen geloof en politiek handelen. Het is inherent aan spanning tussen 

hun intentie om vanuit expliciet gemaakte christelijke inspiratie dLlijk re( mee 
1985) 39. , gl. oe 

politiek te bedrijven, Thurlings, De 
werken met het I 
j,niIatie. Gerefo 

7T Noten  (Groningen 1975 
tic. Katholieken 

1. Voor een overzicht van andere, eveneens invloedrijke benaderingen van het 
l'hijmgenootsch2 

6.0111  dezelfde red 
fenomeen 'verzuiling', waaronder die in termen van 'sociale controle', zie een weliswaar ge 
H. Daalder, 'Politicologen, sociologen, historici en de verzuiling', Bijdragen achterban'. Zie r en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 100 (1985) 7. Indirect en  glob  
52-64. Zie hiernaast onder meer J.C.H. Blom en C.J. Misset, 'Onderzoek 'Een eeuw confe 
naar verzuiling in Nederland. Status quaestionis en wenselijke ontwikke-  lone  naar het tor  
ling',  in: J.C.H. Blom en C.J. Misset (red.), 'Broeders sluit u aan'. Aspecten 8 H. Daalder, 'Tin 
van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten (Amsterdam 1985) 10-29. bert A.  Dahl  (ed 

2. Zie J.C. Boogman en C.A. Tamse (red.), Emancipatie in Nederland. De oñt- ven 1966) 188-2 
voogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten 9. Vgl. Bornewassi 
over emancipatie in Nederland (Den Haag 1978). 10 Hiermee wil nie 

3. Vgl. de in par. 7.2 kort aan te stippen verschillen, die er in dit opzicht be- Europees verba 
stonden tussen antirevolutionairen, christelijk-historischen en katholieken  ling  jegens chris 
onderling. 

4. Vgl. J.A. Bornewasser, 'De katholieke zuil in wording als object van "co- 
11 Dat er geen te C 
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s 'mensen die niet lumnologie", in: Idem, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Histo- 

op de een of ande-. rische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden 

dus Bijbelse waar- 
als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg (Amsterdam 1989) 289- 

gevende betekenis 
'Complexiteit 323, aldaar 297-299 (onder het kopje versus simplificatie'). 

Jacob Klapwijk, 'Christelijke in Zie hiernaast onder meer organisaties ver- 
xale revival van de Tegenheid',in: Hans Bax e.a. (red.), Christelijke organisaties in discussie. Een 
rzaam van karakter bijdrage ('s-Gravenhage 1979). Klapwijk noemt en behandelt hierin ach- 

ard, tereenvolgenS het verlegenheidsmotief, het pro Rege-motief, het patrimo- 

van de totstandko- 
nium-motief, het herkersteningsmotief, het antithese-motief, het beginsel- 
motief, het mondigheidsmotief en het emancipatie-motief. Vgl. ook Idem, 

d aangevangen met 'Christelijke organisaties en de dwang van het emancipatorisch denken', in: 
pees verband, dient Bewerken en bewaren. Studies aangeboden aan prof. dr. Klaas Runia, vijfen- 

artij te worden ge- twintig jaar na zijn inauguratie als hoogleraar in de theologie, te  Geelong,  

risie. Het antwoord Australië (Kampen 1982) 131-144; Jan Plomp, 'Voortgaan in bescheiden- 

ands  haar christen- 
lieid' in: Bewerken en bewaren, 145-156.  

5. [let hier gehanteerde onderscheid tussen het sociale en het culturele aspect 
itie in het politieke van 'assimilatie' - een begrip dat is afgeleid van het Latijnse 'assiniilatio', 
hangen van de lot- dat 'gelijkstelling' betekent - is ontleend aan C.S.L. Janse. In zijn disserta- 

)) in het Europese  tie  over de bevindelijk gereformeerden schrijft deze: 'Van sociale assimila- 

grondslag en de po- 
tie is sprake wanneer de leden van de subcultuur de voorkeur gaan geven 
aan de algemene organisaties en leefverbanden van de maatschappij boven 

ten. Ook binnen de de eigen subculturele organisaties en verbanden, zonder daarbij overigens 
gevolg van de mo- (in eerste instantie) de eigen waarden en normen op te geven. ( ... ) Bij cul- 

en andere Conser- titrate assimilatie nemen de leden van de groepering de waarden, normen, 

che partijen zullen 
verwachtingen en doelstellingen van de anderen over, zonder dat dit (di- 

rkeren in het span- 
rect) consequenties behoeft te hebben voor het voortbestaan van hun eigen 
subculturele organisaties en verbanden.' C.S.L. Janse, Bewaar het pand. De 

Het is inherent aan spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevin- 

ristelijke inspiratie (lelijk gereformeerden (Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam; Houten 
1985) 39. Vgl. ook Hendriks, De emancipatie der gereformeerden, 44, 249; 
Thurlings, De wankele zuil, 207-209. Voorbeelden van andere studies die 
werken met het begrip 'assimilatie', zijn T.A. Bos, Tussen isolement en as- 
similatie. Gereformeerde organisatievorming in sociologisch perspectief 
(Groningen 1975); G.A.M. Beekelaar (red.), Tussen isolement en assimila- 
tie. Katholieken en het hedendaagse culturele klimaat. Annalen van het 

e benaderingen van het Thijrngenootschap, jrg. 77, afl. 3 (Baarn 1989). 

n 'sociale controle', zie 6. Om dezelfde reden kon het CDA in de jaren tachtig in principe rekenen op 

e verzuiling', Bijdragen een weliswaar geslonken, maar nog altijd niet te verwaarlozen 'natuurlijke 

Jederlanden 100 (1985) achterban'. Zie par. 7.3. 

U. Misset, 'Onderzoek 7. Indirect en globaal loopt deze lijn er natuurlijk wel. Anders: H. Righart, 

i wenselijke ontwikke- 'Een eeuw confessionele politiek?', in: Luykx en Righart (red.), Van de pas- 

. sluit u aan'. Aspecten torie naar het torentje, 175-186. 

erdam 1985) 10-29. 8. H. Daalder,  'The Netherlands: Opposition  in a  Segmented  Society', in: Ro- 

e in Nederland.  Dc  wit- 
bert A.  Dahl  (ed.),  Political Oppositions  in Western  Democracies  (New Ha- 

tiende eeuw. 27 teksten ven 1966) 188-236, aldaar 203. 
9. Vgl. Bornewasser, 'De katholieke zuil in wording', 317-318. 

[ ie er in dit opzicht he- 10. Hiermee wil niet zijn gesuggereerd, dat ervaring met de samenwerking in 

rischen en katholieken Europees verband automatisch zou hebben geleid tot een positieve instel- 
ling jegens christen-democratische samenwerking binnen Nederland. 

ing als object van "en- 11» Dal er geen te direct verband moet worden gelegd tussen de kerkelijke en 
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de politieke oecumene, blijkt onder meer uit enkele interventies in: 'Oecu~ fel aan de "uiterst 
mene en politiek. Weergave van een gesprek', Anti-Revolutionaire Staat- 227233 Koole, 1. 
kunde 49 (1979) 443-457. 27. Vgl. bijvoorbeeld 

12. In veruit de meeste publikaties over het onderwerp wordt - terecht - van aiidr'ring, 9.3-1 - 
deze factor melding gemaakt. Zie bijvoorbeeld S.W. Couwenberg, 'Het van fusies is de  if  
CDA als religieus-politiek verschijnsel', Civis Mundi 19 (1980) 85-93, aldaar al uit zijn op het t 
86-89; D. de Zeeuw, 'Drijfveren en krachten achter het ontstaan van het ze  organisational  
CDA als nieuw religieus- politiek verschijnsel', Civis Mundi 19 (1980) 140- door bet ontwikk 
142, aldaar 142. in 1973 werd gek( 

13. De KVP zakte terug van een - geflatteerd - aantal van 409.000 leden in  tens  dil model we: 
1948 naar 49.000 in 1980, de ARP van 103.000 in 1950 naar 54.500 in 1980 ifient voor de fusi 
en de CHU van circa 50.000 leden in 1947 naar 26.000 in 1979. De KVP ken- sproiikelijke parti 
de vooral een drastische daling van het ledental in de periode 1966-1968; bij 28. Rede \erschuer, 
de ARP en de CHU verliep de afkalving van het ledenbestand geleidelij- 29. Zo zegde Steenk 
ker. De eindresultaten ontliepen elkaar echter niet veel. Gegevens ontleend hij als verklaring 
aan R.A. Koole en G. Voerman, 'Het lidmaatschap van politieke partijen nierubrieken van 
na 1945', in: Jaarboek 1985 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Par- radio, daar kan ik 
tijen (Groningen 1986) 115-176. met door iemand 

14. D.Th. Kuiper, 'Een eeuw "confessionele" politiek in ontwikkelingsper- () Vaak merk  it  
spectief', in: Luykx en Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje, 161- Panorama, 6 dec( 
174, aldaar 169-170. 30. Zie Mal-lijn de R 

15. Inzending Hoogendijk ten behoeve van De groei naar het CDA, 20 juli 1980. coflihine, Haagst 
Archief-KVP 4171. 31. Vgl. Geen vergee 

16. Zie in dit verband I. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur, 'Het  mid-  der meer De Wil' 
denkader van het CDA', in: Jaarboek 1980 Documentatiecentrum Neder- 32. De Savornin  Loh  
landse Politieke Partijen (Groningen 1981) 39-60. sc/Ic Unie, H, 229 

17. Zie de in par 1.7 en 1.8 gememoreerde discussies rond de Doorbraak, die 33. \/gl. P. Luylu, 
echter ook reeds ten tijde van de oprichting van de confessionele partijen macht der confes 
en het ontstaan van de Coalitie waren gevoerd.  tone  naar het  tort  

18. Van Praag, Strategie en illusie, 130. 3i. Ten dele werd ik 
19. Ibidem, 364. ken ook veroorzi 
20. Schakel, De laatste der mannenbroeders, 184. Vgl. ook Daalder, Politiek en 1945. 

historie, 245: 'Burger mocht in 1973 de peetvader zijn van het kabinet-Den 35. Vgl. recentelijk 
Uyl, hij werd ongewild ook de machteloze stiefvader van een nieuwe par- (red.). De Nederli 

tijformatie, die in de toekomst Den Uyl en de PvdA buiten de macht zou sen/Maastricht H 
houden.' vakorganisaties', 

21. W. van Hennekeler, 'De PvdA en de Progressieve Volkspartij', in: Jaarboek 36. Vgl. recentelijk J. 
1985 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1986) in: R.A. Koole (: 
94-114. 23-40, aldaar 34. 

22. Van Praag, Strategie en illusie, 171-175. 37. Voor een ander 
23. Ibidem, 340. Vgl. ook H. Daalder,  'Changing  Procedures and  Changing  Stra- cussles wèl over 

tegies in  Dutch Coalition  Building',  Legislative  Studies  Quarterly  9 (1986) 'Voortbestaan var 
507-531. 38. Zo heeft Verschi 

24. H. Daudt, 'De ontwikkeling van de politieke machtsverhoudingen in Ne- rond het eerste 
derland sinds 1945', in: J.E. Ellemers e.a., Nederland na 1945. Beschouwin- vrees voor een ei 
gen over ontwikkeling en beleid (Deventer 1980) 178-197. heeft bevangen. I 

25. Zie par. 1.6. daartoe waarsch 
26. Zie Visser, Alleen bij uiterste noodzaak?; J.Th.J. van den Berg, 'Democra- net-Den Uyl, en 

tische hervormingen, politieke machtsverhoudingen en coalitievorming in ders kan ik het a 
Nederland', Acta Politica 21 (1986) 265-290; J. Bosmans, 'Historische twij- 139-140. Ook De 



interventies in: 'Oecu- fel aan de "uiterste noodzaak": de onzin van Daudt', Acta Politica 22 (1987) 
ti-Revolutionaire Staat- 227-233; Koole, 'Uiterste noodzaak en partijpolitieke eenwording'. 

27. Vgl. bijvoorbeeld E. Können, 'Fusie', in: Dijk e.a. (red.), Besturen in ver- 
wordt - terecht - van andering, 9.3-1 - 9.3-14. Een van de redenen voor het moeizame verloop 

.W. Couwenberg, 'Het van fusies is de invloed van de voortdurend aanwezige krachten, die voor- 
i 19 (1980) 85-93, aldaar al uit zijn op het behoud van vertrouwde organisatorische verbanden. De- 
sr het ontstaan van het ze  'organisational inertia'  werd in het geval van de CDA-fusie nog versterkt 
is Mundi 19 (1980) 140- door het ontwikkelingsmodel dat, vooral op aandringen van ARP en CHU, 

in 1973 werd gekozen voor de groei van (pre-)federatie naar fusie. Krach- 
al van 409.000 leden in  tens  dit model werden, zoals betoogd in hoofdstuk 4, pas op het laatste mo- 
50 naar 54.500 in 1980 ment voor de fusiedatum wezenlijke verantwoordelijkheden door de oor- 

'Din  1979. De KVP ken- spronkelijke partijen overgedragen. 
e periode 1966-1968; bij 28. Rede Verschuer, Unieraad, 20 september 1975. Archief-CHU 30. 
edenbestand geleidelij- 29. Zo zegde Steenkamp in 1974 zijn lidmaatschap van de KRO op, waarvoor  
eel.  Gegevens ontleend hij als verklaring gaf dat hij zich niet meer in de omroep herkende: 'Die opi- 

van politieke partijen nierubrieken van deze Omroep, Brandpunt op de televisie en Echo op de 
derlandse Politieke Par- radio, daar kan ik me niet in vinden, ik wil zelf mijn mening vormen en die 

niet door iemand opgelegd krijgen; ik wens niet geïndoctrineerd te worden. 
k in ontwikkelingsper- ( ... ) Vaak merk ik ook dat het CDA-standpunt niet eens genoemd wordt.' 
ie naar het torentje, 161- Panorama, 6 december 1974. 

30. Zie Martijn de Rijk, 'Aantjes en de pers. Opkomst en ondergang van een 
r het CDA, 20 juli 1980. combine', Haagse Post, 24 december 1983. 

31. Vgl. Geen vergeefs woord, respectievelijk 16-17 en 93-94. Zie hiernaast  on- 
van Schuur, 'Het  mid-  der meer De Wilde en Smeenk, Het volk ten baat, 115, 730. 

nentatiecentrum Neder- 32. De Savornin  Lohman,  Bijdragen tot de geschiedenis der Christelijk-Histori- 
sche Unie,  II,  229. Citaat dateert van 1-5 juli 1897. Vgl. ook 283-284. 

ond de Doorbraak, die 33. YgI. P. Luykx, "Van de dorpspastorie naar het torentje": kerken en de 
confessionele partijen niacht der confessionele partijen', in: Luykx en Righart (red.), Van de pas- 

torie naar het torentje, 35-71. 
34. Ten dele werd de verwijdering tussen de confessionele partijen en de ker- 

ken ook veroorzaakt door de veranderde opstelling van de kerken zèlf na 
ok Daalder, Politiek en 1945. 
in van het kabinet-Den 35. YgI. recentelijk F.L. van Holthoon, 'Verzuiling in Nederland', in: Idem 
r van een nieuwe par (red.). De Nederlandse samenleving sinds 1815. Wording en samenhang (As- 

A, buiten de macht zou sen/Maastricht 1985) 159-171, aldaar 163; G. Harmsen, 'De arbeiders en hun 
vakorganisaties', in: Ibidem, 261-282, aldaar 276. 

olkspartij', in: Jaarboek 36. Vgl. recentelijk J.C.H. Blom, 'Partijen en verzuiling rond de eeuwwisseling', 
rtijen (Groningen 1986) 111: R.A. Koole (red.), Het belang van politieke partijen (Groningen 1984) 

23-40. aldaar 34. 
37. Voor een ander deel, en dit was het verwarrende, gingen de grondslagdis- 

ires and  Changing  Stra- Cussies wèi over de kwestie van de partijgrondslag en daarmee over het 
dies  Quarterly  9 (1986) voortbestaan van een christelijk geïnspireerde politiek in Nederland. 

38. Zo heeft Verschuer achteraf naar aanleiding van het optreden van Aantjes 
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