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Dit boek is een bewerking van mijn op 23 januari 1992 aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden verdedigde proefschrift over de tot-
standkoming van het Christen Democratisch Appèl (CDA). Het 
wil verslag doen van een onderzoek naar de wijze waarop be-
langrijke delen van de orthodox-protestantse en rooms-katho-
lieke volksgroepen in ons land er, ondanks alle veranderingen 
die zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voltrokken, in zijn 
geslaagd de eigen weg' te vervolgen, die zij in de Nederlandse 
politiek vanouds - naast socialisten en liberalen - zijn gegaan. 
Het schrijven van een dissertatie is tot op zekere hoogte even-
eens te vergelijken met het gaan van een eigen weg, maar dan 
door de wereld van de wetenschap. Tot op zekere hoogte, want 
zonder de medewerking en de morele en andere steun van ve-
len zou in elk geval dit boek waarschijnlijk niet, of althans min-
der snel, tot stand zijn gekomen. Dit is niet de plaats om de men-
sen op wie ik hier doel  alien  persoonlijk te bedanken. Daarvoor 
staan een promovendus andere mogelijkheden open, waarvan ik 
de afgelopen tijd dankbaar gebruik heb gemaakt. Een viertal uit-
zonderingen zou ik echter willen maken. 
In de eerste plaats betreft dat degenen aan de Leidse vakgroep 
Politieke Wetenschappen, die mij indertijd hebben gestimuleerd 
met het onderhavige onderzoek te beginnen en mij door de ja-
ren heen met raad en daad terzijde hebben gestaan. Daarbij gaan 
mijn gedachten bovenal in de richting van mijn promotor, H. 
Daalder. Ook naar J.Th.J. van den Berg, die als referent in een 
latere fase bij het onderzoek betrokken raakte en mij zeer be-
hulpzaam is geweest, en de overige leden van de promotiecom-
missie - R.B. Andeweg, J.Th.M. Bank en P.H. Kooijmans - gaat 
mijn dank uit. 
In de tweede plaats zijn er de personen die mij in het kader van 
mijn onderzoek - soms uitgebreid - te woord wilden staan. Hun 
namen, alsmede de data waarop de gesprekken hebben plaats-
gevonden, staan elders in deze studie genoemd. Hier kan daar-
om worden volstaan met de constatering, dat deze gesprekken 
voor mij een waardevolle aanvulling, en in enkele gevallen ook 



correctie, op het uit archief- en literatuurstudie verkregen beeld 
hebben gevormd. 
In de derde plaats dient te worden vermeld, dat gedeelten van 
het manuscript van dit boek zijn voorgelegd aan en becommen-
tarieerd door W. Aantjes, B.W. Biesheuvel, E. Bleumink, H.A. 
de Boer, B. Goudzwaard, J.G.H. Krajenbrink, R.J.H. Kruisinga, 
W.K.N. Schmelzer, P.A.J.M. Steenkamp, O.W.A. baron van 
Verschuer en D. de Zeeuw. J.A. Bornewasser, N. Cramer, 
W.C.D. Hoogendijk, D.Th. Kuiper en G. Puchinger waren be-
reid het manuscript geheel door te nemen. Dankzij de door de-
ze personen genomen moeite ben ik voor meer dan één vergis-
sing en onjuiste taxatie behoed. Vanzelfsprekend berust de ver-
antwoordelijkheid voor de eindtekst volledig bij schrijver dezes. 
Tenslotte zij hier gewezen op de bijdrage die door de medewer-
kers van de verschillende archiefinstellingen waar ik de afgelo-
pen vier jaar heb gewerkt is geleverd aan het welslagen van mijn 
onderzoek. Meer in het bijzonder ben ik het hoofd van het His-
torisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan-
tisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit te Amsterdam, J. 
de Bruijn, erkentelijk voor zijn bereidheid deze bewerking van 
mijn proefschrift op te nemen in de serie 'Historische Boekerij' 
van genoemd centrum en voor zijn hulp bij de voorbereiding van 
de handelseditie. 
Het boek, waarvan de uitgave mede mogelijk werd gemaakt door 
een financiële bijdrage van het Dr. A. Kuyper Fonds, draag ik 
op aan mijn ouders. 

Naaidwijk, januari 1992 H.-M.T.D. ten Napel 
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gedeelten van 
en becommen- 
leumink, H.A. 
J.H. Kruisinga, 
.A. baron van De mogelijkheid van een samengaan van antirevolutionairen, 
r, N. Cramer, christelijk-historischen en rooms-katholieken' in één partijver- 
iger waren be- band is velen lange tijd onwaarschijnlijk voorgekomen. Zo 
:zij de door de- schreef het katholieke dagblad De Tijd/De Maasbode in juni 
Jan één vergis- 1959 in een hoofdredactioneel commentaar: 'Wie getuige is van 
I berust de ver- de kennelijk met niet geringe emotionaliteit geladen politieke 
schrijver dezes. tegenstellingen onder de op christelijke grondslag georganiseer- 
)r de medewer- de kinderen der Reformatie, ziet weinig heil in een op gang bren- 
ar ik de afgelo- gen van een gesprek over een nog weidser plan, namelijk over 
slagen van mijn de wenselijkheid van een Nederlandse CDU, die protestanten 
fd van het  His-  en katholieken zou omvatten, zoals de laatste tijd hier en daar 
ïnds Protestan- werd geprobeerd. Een dergelijke partijformatie zou een "mira- 
Amsterdam, J. cle hollandais" zijn, waarin - ook los van de reserves jegens mi- 
bewerking van rakels bij een deel der betrokkenen - niemand kan geloven.'2  
Jsche Boekerij' Ook toen de drie politieke groeperingen echter reeds een aan- 
Drbereiding van tal jaren officieel met elkaar in gesprek waren geweest in ach- 

tereenvolgens de Groep van Achttien en de Contactraad, en in 
d gemaakt door de zomer van 1973 een pre-federatief verband waren aangegaan, 
Fonds, draag ik gaven J.Th.J. van den Berg en H.A.A. Molleman het hoofdstuk 

over de christen-democratische samenwerking uit hun boek Cri- 
sis in de Nederlandse politiek (1974) als titel mee: 'Sterven in ei- 

.T.D. ten Napel kaars armen'.3  Nog in 1979 - goed een jaar voor de fusie - schreef 
R.E.M.  Irving,  tenslotte, in het aan Nederland gewijde hoofd- 
stuk uit zijn studie  The  Christian  Democratic Parties  of Western  
Europe:  'In  spite  of  the relative success  of  the  CDA at  the ge- 
neral election  of 1977, and  the reasonable degree  of  ideological 
unity within the federation, it  is  unlikely that the three confes- 
sional parties will merge fully  in  the near  future.'4  
De onderhavige studie is gewijd aan een reconstructie van het 
politieke proces dat heeft geleid tot de samensmelting, in 1980, 
van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Histo- 
rische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP) tot het 
Christen Democratisch Appèl (CDA).5  Tegen de achtergrond 
van het bovenstaande luidt de centrale probleemstelling ervan 
als volgt: hoe is het in Nederland - nadat antirevolutionairen, 
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christelijk-historischen en katholieken gedurende vele tientallen 
jaren organisatorisch gescheiden waren opgetrokken - in 1980 
tot de oprichting van een christen-democratische eenheidspartij 
gekomen en wat waren de voornaamste integrerende, respec-
tievelijk complicerende, factoren in dit eenwordingsproces? 
De behandeling van de vraag hoe het in Nederland in 1980 tot 
de oprichting van een christen-democratische eenheidspartij is 
gekomen, vindt plaats in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van de 
studie. Deze hoofdstukken, die de periode 1952-1980 beslaan en 
in hoofdzaak chronologisch van opzet zijn, worden voorafgegaan 
door een hoofdstuk over de confessionele  partijvorming in Ne-
derland tot 1952. Het is binnen het bestek van de onderhavige 
studie vanzelfsprekend niet mogelijk, en trouwens ook niet no-
dig,7  de geschiedenis van dit verschijnsel, die circa 1830 begint, 
in extenso te behandelen. In het eerste hoofdstuk beperk ik mij 
daarom tot een schets van enkele hoofdlijnen van de geschiede-
nis van de drie politieke groeperingen die in 1980 zijn opgegaan 
in het CDA en hun onderlinge verhoudingen tot 1952. Daarbij 
komt ook het verzuilde  karakter van de Nederlandse samenle-
ving en politiek in deze periode ter sprake. Er worden in dit 
hoofdstuk geen nieuwe gegevens gepresenteerd. De behande-
ling geschiedt op basis van de bestaande literatuur. In het ze-
vende en laatste hoofdstuk van de studie wordt de chronologie 
verlaten en worden de voornaamste integrerende, respectieve-
lijk complicerende, factoren in het eenwordingsproces in kaart 
gebracht. Tevens worden in dit hoofdstuk, bij wijze van epiloog, 
enkele opmerkingen gemaakt over de positie van het CDA als 
christen-democratische partij in de gedeeltelijk ontzuilde Ne-
derlandse samenleving van dit moment. Door de zeven hoofd-
stukken heen lopen als een rode draad de discussies binnen en 
tussen ARP, CHU, KVP en CDA-in-wording onderling over 
grondslag en politieke koers - de twee voornaamste identifica-
tiepunten van confessionele en christen-democratische partijen.9  
De keuze van een jaar waarin achteraf bezien de geschiedenis 
van de totstandkoming van het CDA een aanvang heeft geno-
men, is een enigszins arbitraire aangelegenheid.'° Er lijken ech-
ter verschillende redenen aanwezig om, wanneer deze keuze dan 
toch moet worden gemaakt, het jaar 1952 daarvoor te nemen. 
Internationaal markeert dit jaar het begin van de samenwerking 
tussen ARP, CHU en KVP in Europees verband. Binnenslands 
vormde de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van 1952 
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vele tientallen voor tenminste twee van de drie thans in het CDA verenigde po- 
:ken - in 1980 litieke groeperingen - de ARP en de KVP - een eerste aanwij- 
eenheidspartij Zing dat er verschuivingen in de tot dan toe betrekkelijk stabie- 
rende, respec- le kiezersvoorkeuren op komst konden zijn, terwijl met de toe- 
Tlgsproces? treding van de ARP tot het derde kabinet-Drees in dat jaar bo- 
nd in 1980 tot vendien een in het licht van het onderwerp van deze studie be- 
nheidspartij is langrjke nieuwe episode in de geschiedenis van deze partij be- 
a met 6 van de gon.11  
980 beslaan en Markeert het jaar 1952 derhalve de overgang tussen de hoofd- 
t voorafgegaan stukken 1 en 2 van dit boek, bij de verdere hoofdstukindeling is 
iorming in Ne- uitgegaan van een vijftal fasen, die - terugkijkend - kunnen wor- 
Le onderhavige den onderscheiden in het politieke proces dat heeft geleid tot de 
is ook niet no- totstandkoming van het CDA. In de eerste fase, die de periode 
a 1830 begint, van 1952 tot 1966 bestrijkt, groeide geleidelijk de idee van een 
beperk ik mij samenwerking van antirevolutionairen, christelijk-historischen 

1 de geschiede- en katholieken in christen-democratisch verband (hoofdstuk 2, 
zijn opgegaan 'Waarheen ARP, CHU en KVP?'). In de tweede fase, van 1966 

t 1952. Daarbij tot 1971, gingen delegaties van ARP, CHU en KVP voor het 
Eindse samenle- eerst officieel met elkaar in gesprek om de mogelijkheden van 
worden in dit een dergelijke samenwerking af te tasten, hetgeen uitmondde in 

L De behande- het besluit van de drie partijen bij de Tweede-Kamerverkiezin- 
uur. In het ze- gen van 1971 uit te komen met een gemeenschappelijk urgen- 
de chronologie tieprogram (hoofdstuk 3, 'De Groep van Achttien'). De derde 
Ie, respectieve- fase, van 1971 tot 1975, leidde via een voortzetting van het offi- 
proces in kaart ciële gesprek tot een (pre-)federatief verband tussen de drie par- 
jze van epiloog, tijen (hoofdstuk 4, 'De Contactraad'). In de vierde fase, de ja- 
in het CDA als ren 1975 en 1976 omvattend, besloten ARP, CHU en KVP, na 

ontzuilde Ne- intensieve discussies, om gezamenlijk de Tweede-Kamerverkie- 
Ie zeven hoofd- Zingen van 1977 in te gaan (hoofdstuk 5, 'Om de gemeenschap- 
Lssies binnen en peljke lijst'). In de vijfde en laatste fase, van 1976 tot 1980, over- 
onderling over wonnen de drie partijen de resterende hindernissen op weg naar 
mste identifica- de fusie (hoofdstuk 6, 'De laatste voorbereidingen'). 
tische partijen.9  De totstandkoming van het CDA is een complex proces geweest, 
de geschiedenis dat niet los kan worden gezien van kerkelijke, theologische, 
ang heeft geno- maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in Neder- 
10 Er lijken ech- land na de Tweede Wereldoorlog hebben voltrokken. In het bij- 
deze keuze dan zonder dient in dit verband te worden gewezen op de oecume- 
voor te nemen. ne, het door paus Johannes XXIII bijeengeroepen Tweede Va- 
e samenwerking ticaanse Concilie (1962-1965) en het daarop gevolgde Pastoraal 
Ld. Binnenslands Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie te Noordwijkerhout 
zingen van 1952 (1968-1970) en de - ten dele met elkaar samenhangende - pro- 
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cessen van secularisatie, ontkerkelijking, deconfessionalisering 
en ontzuiling in de Nederlandse samenleving.12  In dit boek wordt 
op deze veranderingen als zodanig, mede omdat daarover reeds 
de nodige literatuur bestaat,  13  niet of slechts terloops ingegaan. 
De reconstructie van het CDA-fusieproces zal hoofdzakelijk 
plaatsvinden aan de hand van de ontwikkelingen binnen en tus-
sen de drie confessionele partijorganisaties onderling op natio-
naal niveau. 
Ten behoeve van deze studie heb ik de partij- en, voorzover aan-
wezig, fractie-archieven van ARP, CHU, KVP en CDA-in-wor-
ding alsmede enkele persoonlijke archieven in kunnen zien en 
hebben 38 direct dan wel indirect bij het fusieproces betrokken 
personen zich bereid getoond tot een vraaggesprek.14  De be-
trokkenen waren echter - begrijpelijkerwijze - als regel niet be-
reid c.q. niet in de gelegenheid thans reeds (alle) persoonlijke 
aantekeningen en documenten ter beschikking te stellen. Het als 
gevolg hiervan enigszins voorlopige karakter van mijn behan-
deling van het onderwerp wegend tegen het belang dat het on-
derwerp als zodanig heeft voor de studie van de naoorlogse po-
litieke en parlementaire geschiedenis van Nederland in het al-
gemeen en de Nederlandse christen-democratie in het bijzonder, 
heb ik gemeend de voorkeur te moeten geven aan het thans pu-
bliceren van dit boek boven het wachten tot de geschiedenis van 
de totstandkoming van het CDA op een gegeven moment vol-
ledig kan worden geschreven, zo dit ooit mogelijk zal zijn. 

Noten 

1. Hoewel het correcter zou zijn de aanduiding 'rooms-katholieken' te blijven 
gebruiken - ook protestanten beschouwen zich immers als 'katholiek', dat 
wil zeggen als behorend tot de heilige, algemene, christelijke kerk -, wordt 
in deze studie, waarin het accent ligt op het staatkundige optreden van de-
ze bevolkingsgroep, verder de aanduiding 'katholieken' gebruikt. 

2. Het commentaar, dat verscheen op 4 juni 1959, was mede een reactie op 
een oproep van de toenmalige AR-partijvoorzitter W.P. Berghuis tot 'het 
bevorderen van een doelbewust samenspel en het op elkander afstemmen 
van het beleid der drie daarvoor in aanmerking komende partijen onder 
vooropstelling van ieders eigen zelfstandigheid'. Zie par. 2.8. 

3. J.Th.J. van den Berg en H.A.A. Molleman, Crisis in de Nederlandse poli-
tiek (Alphen aan den Rijn 1974) 84-94. 

4. R.E.M.  Irving, The  Christian  Democratic Parties  of Western  Europe  (Lon-
den 1979) 210. Vgl. ook 212. 

IE 



ssionalisering 5. Zie H. Borstlap en C.J. Klop (red.), De groei naar het CDA. Momenten en 

dit boek wordt impressies uit dertien bewogen jaren (Franeker 1980). Zie hiernaast onder 

laarover reeds 
meer J.Th.J. van den Berg, 'Het CDA en de politieke dekonfessionalisering 

'Het in Nederland', Ons erfdeel 22 (1979) 712-719; Martijn de Rijk, moei- 
)O5 ingegaan. zame ontstaan van een brede centrumpartij', Socialisme en Democratie 39 
hoofdzakelijk (1982) 333-340; D. Corporaal, 'De totstandkoming van het CDA', in: P.L. 

binnen en tus- Dijk, P. van Dijke, J.M.H.J. Hemels, W.L.A. van Tuyll van Serooskerken, 

rung op natio- 
A.J. van 't Veer (red.), Besturen in verandering. Handboek voor verenigin- 
gen, stichtingen en andere vrijwillige organisaties (Alphen aan den Rijn en 
Brussel 1980-1987) 9.5.2-1 - 9.5.2-21. Van dit laatste hoofdstuk heb ik ook 

voorzover aan- een uitgebreidere, ongepubliceerde versie ingezien. 
CDA-in-wor- 6. De constituerende partijen van het CDA waren geen van alle, zoals het in 

:unnen zien en 1948 opgerichte Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), rechtstreeks ge- 

ces betrokken 
baseerd op een confessie, d.i. een kerkelijke geloofsbelijdenis. Wanneer zij 
in deze studie, bij gebrek aan een betere aanduiding en om zoveel mogelijk 

prek.14  De be- aan te sluiten bij de in de historische en politicologische literatuur gangba- 
S regel niet be- re terminologie, niettemin als 'confessionele' partijen worden aangeduid, is 

) persoonlijke dat in de ruimere betekenis van godsdienstige partijen, die politiek wens- 

stellen. Het als 
ten te bedrijven vanuit specifieke antirevolutionaire, christelijk-historische 

tn mijn behan- 
dan wel katholieke beginselen. 

7. Zie, naast de in hoofdstuk 1 te noemen literatuur over elk van de drie po- 
ng dat het  on-  litieke groeperingen afzonderlijk, onder meer L.W.G. Scholten e.a., De con- 

naoorlogse p0- fessionelen. Ontstaan en ontwikkeling van de christelijke partijen (Utrecht 

rland in het al- 1968) Paul Luykx en Hans Righart (red.), Van de pastorie naar het toren- 

ri het bijzonder, 
tje. Een eeuw confessionele politiek ('s-Gravenhage 1991). 

'verzuiling' 8. De literatuur over is omvangrijk. Voor een systematische bi- 
tn het thans Pu- bliografie, zie M.P.C.M. van Schendelen (cd.), Consociationalism, Pillari- 

eschiedenis van zation and Conflict Management in  the Low Countries  (Meppel 1984),  the- 

n  moment vol- manummer Acta Politica 19 (1984) 161-175. In het kader van deze studie 

jk zal zijn. 
wordt onder 'verzuiling' verstaan het verschijnsel, dat in het bijzonder de 
orthodox-protestantse, katholieke en socialistische volksgroepen zich in de 
tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw 
geleidelijk verenigden in enkele betrekkelijk sterk van elkaar gescheiden, 
geïntegreerde complexen van maatschappelijk-politieke organisaties en in- 
stellingen op levensbeschouwelijke grondslag. Vgl. A. Lijphart, Verzuiling, 

tholieken' te blijven 
pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Se herziene druk; Am- 

als 'katholiek', dat 
eijke kerk -' wordt 

sterdam 1984) 34-35.  
9. Vgl. C.S.L. Janse, 'Spanningen in de KVP', Acta Politica 3 (1967-1968) 269- 

e  optreden van d 
 

'de be- 285, aldaar 274. Letterlijk spreekt Janse van levensbeschouwelijke  be- 

gebruikt. 
'het en politieke program'. In dit boek worden, zoals in het alge- 

aede een reactie op meen ook in de discussies binnen en tussen de drie confessionele partijen 

P. Berghuis tot 'het 
onderling gebeurde, de termen 'uitgangspunt' en 'grondslag' als synonie- 

lkander afstemmen 'Uitgangspunten', men beschouwd. daarentegen, staat voor politieke be- 

nde partijen onder ginselen. Over de overeenkomsten en verschillen tussen confessionele en 

ir. 2.8. 
christen-democratische partijen, zie par. 7.2. 

le Nederlandse  Pole  10. Naast het in deze studie gekozen jaar 1952, zouden - om telkens andere re- 
denen - bijvoorbeeld ook de jaren 1947, 1956, 1959, 1967 of 1973 als be- 

estern  Europe (Lon-  ginpunt kunnen zijn gebruikt. In 1947 vond de oprichting plaats van de Nou- 
velles Equipes Internationales (NEI), waarin weldra vertegenwoordigers 
van ARP, CHU en KVP met elkaar zouden samenwerken; in 1956 werd J. 
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schade zou wc 
voor de archh 
Romme en H.' 
aan de Algem 
de overige  arc  
In de door mij 
Van Niftrik er 
licht van de p 
troffen. 
Tenslotte zij  Ii  
ARP op 13 m 
heette, het pa 
Bij deze zelfd 
afgeschaft. 

Schouten als AR-partijvoorzitter opgevolgd door Berghuis, die een be-
langrijke rol heeft gespeeld in de beginfase van het eenwordingsproces; in 
1959 hield C.P.M. Romme een rede voor de KVP-partijraad waarin hij sprak 
over de mogelijkheid van het opstellen van een gemeenschappelijk natio-
naal verkiezingsprogramma door ARP, CHU en KVP; in 1967 startten de 
eerste officiële besprekingen tussen deze partijen in de Groep van Achttien; 
in 1973, tenslotte, gingen ARP, CHU en KVP een pre-federatief verband 
aan. 

11. Vgl. D. Bosscher, Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee 
werelden 1939-1952 (Dissertatie Rijksuniversiteit te Groningen; Alphen aan 
den Rijn 1980). Zowel J. Hendriks, in zijn dissertatie De emancipatie van de 
gereformeerden. Sociologische bijdrage tot de verklaring van enige kenmer-
ken van het huidige gereformeerde volksdeel (Dissertatie Vrije Universiteit 
Amsterdam; Alphen aan den Rijn 1971), als J.M.G. Thurlings, in zijn stu-
die De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralis-
me (2e druk; Nijmegen 1978), laat de zogeheten 'open fase' in de ontwik-
kelingsgang van de onderscheiden volksgroepen ingaan in de eerste helft 
van de jaren vijftig, respectievelijk omstreeks het jaar 1950 en in 1954. 
Voorts valt op, dat Michael P.  Fogarty  het laatste hoofdstuk uit zijn stan-
daardwerk Christian  Democracy  in Western  Europe  1820-1953 (Londen 
1957), onder meer met het oog op de ontwikkelingen in Nederland tijdens 
en na de Doorbraak, reeds als titel meegaf:  'From  1950: Is a New  Orienta-
tion  in  Sight?'  

12. Onder 'secularisatie' wordt hier verstaan het in algemene zin losraken van 
God door mens en samenleving; onder 'ontkerkelijking' de afname van het 
aantal leden van de officiële kerkgenootschappen; onder 'deconfessionali-
sering' het losser worden van de relatie tussen het behoren tot een bepaal-
de godsdienstige zuil en/of kerkelijke gezindte en het stemmen op de daar-
mee corresponderende confessionele politieke partij; onder 'ontzuiling' de 
ontbinding van de tamelijk sterk van elkaar gescheiden, geïntegreerde com-
plexen van maatschappelijk-politieke organisaties en instellingen op le-
vensbeschouwelijke grondslag van de verschillende volksgroepen. 

13. Zie onder meer H. Daalder, Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse 
politiek (Assen 1974); D.P. Blok e.a. (red.), Algemene geschiedenis der Ne-
derlanden (Haarlem 1977-1983), deel 15; R.B. Andeweg,  Dutch Voters 
Adrift. On Explanations  of  Electoral  Change 1963-1977 (Dissertatie Rijks-
universiteit te Leiden; Meppel 1982); J.C.H. Blom en G.N. van der Plaat 
(red.), Wederopbouw, welvaart en onrust. Nederland in de jaren vijftig en 
zestig (Houten 1986); H. Daalder, 'Zestig jaar Nederland (1926-1986)', in: 
J.H. van den Heuvel e.a., Een vrij zinnige verhouding. De VPRO en Ne-
derland, 1926-1986 (Baarn 1986) 9-71, herdrukt in: H. Daalder, Politiek en 
historie. Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijkende politieke we-
tenschap (Amsterdam 1990) 203-258. 

14. Zie het overzicht van geraadpleegde bronnen en literatuur aan het eind van 
deze studie. 
De liquidatiecommissie van de ARP, het bestuur van het CDA en het be-
stuur van de CDA-Tweede-Kamerfractie stelden als enige voorwaarde voor 
het gebruik van respectievelijk het ARP-, het CDA-partij- en het CDA-
fractie-archief, dat de eindtekst van het manuscript ter inzage zou worden 
gegeven, om erop toe te kunnen zien dat door publikatie geen onnodige 
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huis, die een be- schade zou worden toegebracht aan personen. Dezelfde voorwaarde gold 
ordingsproces; in voor de archieven van mevr. M.A.M. Klompé, G.C. van Niftrik, C.P.M. 

Ld waarin hij sprak Romme en H.W. Tilanus, met het oog waarop het manuscript is voorgelegd 
schappelijk natio- aan de Algemene Rijksarchivaris. Aan de raadpleging van (gedeelten van) 
[1 1967 startten de de overige archieven waren geen bijzondere voorwaarden verbonden. 
oep van Achttien; In de door mij ingeziene archieven van L.A.H. Albering, C.F. Kleisterlee, 
ederatief verband Van Niftrik en J.G. Stokman heb ik anders dan ik verwachtte geen in het 

licht van de probleemstelling van deze studie relevante gegevens aange- 
de grens van twee troffen. 

ingen; Alphen aan Tenslotte zij hier opgemerkt, dat tot de herziening van de statuten van de 
mancipatie van de ARP op 13 maart 1971 het dagelijks bestuur van deze partij 'moderamen' 
van enige kenmer- heette, het partijbestuur 'centraal comité' en de partijraad 'partijconvent'. 
Vrije Universiteit Bij deze zelfde gelegenheid werd de 'deputatenvergadering' (het congres) 
irlings, in zijn stu- afgeschaft. 
milatie en pluralis- 
ase' in de ontwik- 
in de eerste helft 
1950 en in 1954. 
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27 februari 194 

7 mei 1946 
1946 

mei 1947 
1847 verschijning Ongeloof en revolutie (G. 

Groen van Prinsterer) 1948 
1864 uitvaardiging encycliek 'Quanta Cura', 

met bijgevoegde 'Syllabus Errorum' 25 juni 1952 
23 november 1877 pleidooi H.J.A.M. Schaepman voor alge- 

meen-christelijke centrumpartij (in De 1952 
Tijd) 

1878 volkspetitionnement tegen door J. Kap- 11 september 1 
peyne van de Coppello ingediende school- 
wet 

3 april 1879 formele oprichting ARP onder leiding van 
A. Kuyper 1953 

1883 publikatie Een katholieke partij. Proeve 
van een program (Schaepman) 30 mei 1954 

1888 vorming eerste Coalitie-kabinet  (AE.  ba- 
ron Mackay) 23 april 1956 

1894 scheuring binnen ARP 31 januari 195{ 
15 oktober 1904 oprichting Algemeene Bond van 

Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen 13 oktober 19 
in Nederland 

9 juli 1908 samensmelting drie christelijk-historische december 196( 
groeperingen tot CHU september 196 

1917 de Pacificatie 
11 november 1925 nacht van Kersten 1962-1965 
5 juni 1926 formele oprichting Roomsch-Katholieke 13 januari 196( 

Staatspartij (RKSP) 
1939 definitief uiteenvallen Coalitie 6 april 1966 
1940-1945 Tweede Wereldoorlog en Duitse bezet- 

ting 13/14 oktober 
juli-oktober 1945 officiële besprekingen tussen ARP en 14 januari 196 

CHU 15 februari 19 
22 december 1945 omzetting RKSP in KVP 24 februari 19 
23 januari 1946 AR-deputatenvergadering bereid tot fe- 15 maart 1967 

deratie met CHU 22 maart 1967 
24 april 1967 
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27 februari 1946 algemene vergadering CHU wenst 'con- 
tact' met ARP 

17 mei 1946 eerste naoorlogse Kamerverkiezingen 
1946 'Nieuw Bestand' KVP en Partij van de Ar- 

beid (PvdA) 
mei 1947 oprichting Nouvelles Equipes Internatio- 

evolutie (G. nales (NET) 
1948 'Brede Basis' (CHU en VVD treden toe 

uanta Cura', tot kabinet) 
Errorum' 25 juni 1952 Tweede-Kamerverkiezingen (verlies 
man voor alge- ARP en KVP) 
partij (in De 1952 ARP treedt toe tot kabinet (VVD in op- 

positie) 
1 door J. Kap- 11 september 1952 oprichting christen-democratische fractie 
ediende school- Gemeenschappelijke Vergadering Euro- 

pese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Lider leiding van (EGKS) 

1953 toetreding ARP en, zij het vooralsnog 
partij. Proeve voor de duur van een jaar, CHU tot NET 

man) 30 mei 1954 bisschoppelijk mandement De katholiek 
abinet  (AE.  ba- in het openbare leven van deze tijd 

23 april 1956 W.P. Berghuis AR-partijvoorzitter 
31 januari 1958 verschijning brochure Een getuigenis. 

nd van Waarom wij  CH  zijn en blijven 
svereenigingen 13 oktober 1959 rede C.P.M. Romme over gemeenschap- 

pelijk nationaal program 
eljk-historische december 1960 woningbouwcrisis 

september 1961 koerswijziging AR-top inzake Nieuw- 
Guinea 

1962-1965 officiële besprekingen ARP en CHU 
sch-Katholieke 13 januari 1966 verschijning rapport Grondslag en karak- 

ter van de KVP 
alitie 6 april 1966 oprichting Democratisch Centrum Neder- 
Duitse bezet- land (DCN) (S.W. Couwenberg) 

13/14 oktober 1966 nacht van Schmelzer 
sen ARP en 14 januari 1967 rede Berghuis ('Een andere weg') 

15 februari 1967 Tweede-Kamerverkiezingen 
24 februari 1967 instelling commissie-Y. Scholten (CHU) 

bereid tot fe- 15 maart 1967 open brief AR-'spijtstemmers' 
22 maart 1967 oprichting 'Americain-groep' 
24 april 1967 eerste bijeenkomst Groep van Achttien 
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11 mei 1967 omvorming 'Americain-groep' tot 'Poli- 23 juni 1973 
tieke Werkgroep van Christen-Radikalen' 15 december 19T 

12 augustus 1967 verschijning adres KVP-radicalen 
8/9 december 1967 KVP-partijraad (Arnhemse resoluties) 27 maart 1974 
16 december 1967 algemene vergadering CHU (voortgaan 21/22 februari i 

met streven naar samenwerking met ARP 24 maart 1975 
en KVP) 15 april 1975 

januari 1968 uitbreken bestuurscrisis KVP april 1975 
10 februari 1968 Berghuis kondigt aftreden aan 24 mei 1975 
14 februari 1968 'samen uit, samen thuis' fractievoorzitters 
27 februari 1968 radicalen verlaten KVP-fractie 20 en 21 juni 19 
11 maart 1968 publikatie interimrapport Groep van 

Achttien 12/19 juli 1975 
27 april 1968 oprichting Politieke Partij Radikalen 

(PPR) 21 augustus 197 
8 juni 1968 KVP-partijraad (rede P.A.J.M. Steen- 23 augustus 197 

kamp) 4 september 19' 
19 december 1968 brief aan lagere partij-regionen inzake 12 september 1 

Staten- en raadsverkiezingen 1970 27 september 1' 
22 september 1969 laatste vergadering Groep van Achttien 30/31 oktober 1 
12/13 juni 1970 uittreden groep AR-radicalen 15 november 1 
17 augustus 1970 instelling Stuurgroep voor opstelling ge- 17 november 1 

meenschappeljk urgentieprogram 19 november 1 
oktober 1970 Londense afspraken fractievoorzitters 9 december 19 

ARP, CHU, KVP en Volkspartij voor 
1 13 december Vrijheid en Democratie (VVD) 

12 december 1970 goedkeuring gemeenschappelijk urgentie- 
program januari 1976 

maart 1971 overleg confessionele drie met progressie- maart 1976 
ve drie en met VVD 

28 april 1971 Tweede-Kamerverkiezingen 10 april 1976 
22 oktober 1971 besluit tot instelling Contactraad 12 april 1976 
27 november 1971 D. de Zeeuw KVP-voorzitter 18 mei 1976 
17 juni 1972 vaststelling nota Op weg naar een verant- 

woordelijke maatschappij in Contactraad 29 mei 1976 
18 juli 1972 val kabinet-Biesheuvel 
29 november 1972 Tweede-Kamerverkiezingen 25 september 
10 januari 1973 oprichting 'Aktiegroep Nieuwe Partij' 

10/11 decemb( 12 april 1973 instelling Stuurgroep door drie dagelijkse 

ii  mei 1973 
besturen (voorbereiding resolutie)  
beëdiging kabinet-Den Uyl 23 maart 1977 
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oep' tot 'Poli- 23 juni 1973 oprichting pre-federatieve CDA 
sten-Radikalen' 15 december 1973 motie Unieraad inzake 'politieke hypo- 
dicalen theek' 

;e resoluties) 27 maart 1974 Statenverkiezingen 
LU (voortgaan 21/22 februari 1975 'conference' te Woudschoten 
rking met ARP 24 maart 1975 aftreden De Zeeuw 

15 april 1975 CDA wordt formeel federatie 
IVP april 1975 aftreden A. Schouten (ARP) 

aan 24 mei 1975 rede W. Aantjes voor AR-partijraad te 
actievoorzitters Zwolle 

-actie 20 en 21 juni 1975 KVP-partijraad te Breda (W.J. Vergeer 
Groep van partijvoorzitter) 

12/19 juli 1975 interviews Aantjes en F.H.J.J. Andriessen 
Radikalen (Hervormd Nederland) 

21 augustus 1975 uiteenvallen presidium ARP 
J.M. Steen- 23 augustus 1975 eerste CDA-congres ('Bergrede' Aantjes) 

4 september 1975 open brief negen ARP'ers 
ionen inzake 12 september 1975 brief CHU-top aan ARP-top 
gen 1970 27 september 1975 extra-partijraad ARP te Rotterdam 
van Achttien 30/31 oktober 1975 beraad CDA-top in Berg en Dal 

:alen 15 november 1975 beraad CDA-top in Haaften 
r opstelling ge- 17 november 1975 KVP begint 'noodprocedure' 
program 19 november 1975 start actie 'Wij horen bij elkaar' 
ievoorzitters 9 december 1975 brief CHU-fractie aan fracties ARP en 
kspartij voor KVP 
VVD) 13 december 1975 Unieraad en AR-partijraad (over 'Berg en 
pelijk urgentie- Dal') 

januari 1976 start knelpuntenoverleg 
met progressie- maart 1976 verschijning ontwerp-program 'Niet bij 

brood alleen' 
en 10 april 1976 nadere voorwaarden AR-partijraad 
actraad 12 april 1976 open brief B. Goudzwaard 
Ltter 18 mei 1976 eerste gemeenschappelijk fractieberaad 
naar een verant- over Kameragenda 
in Contactraad 29 mei 1976 KVP-partijraad besluit tot gemeenschap- 

pelijke lijst 
en 25 september 1976 AR-partijraad en Unieraad besluiten tot 
ieuwe Partij' gemeenschappelijke lijst 
r drie dagelijkse 10/11 december 1976 tweede CDA-congres (A.A.M, van Agt 
esolutie) lijsttrekker) 
yl 23 maart 1977 val kabinet-Den Uyl 
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25 mei 1977 Tweede-Kamerverkiezingen 
26 mei 1977 Andriessen eerste ondervoorzitter CDA- 

fractie 
6 juni 1977 Aantjes eerste ondervoorzitter CDA-frac- 

tie 
19 december 1977 beëdiging kabinet-Van Agt/Wiegel 
november 1978 terugtreden Aantjes 
9 december 1978 goedkeuring Rapport grondslag en poli- 

tiek handelen door partij-organen 
5 februari 1979 het Rijswijkse beraad (ARP) 
19 februari 1979 'ongevraagd advies' Goudzwaard c.s. 
29 augustus 1979 verschijning ontwerp-program van uit- 

gangspunten 
15 december 1979 vijfde CDA-congres te Dronten 
15 januari 1980 viervoorzittersverklaring kernwapens 
13 mei 1980 vertrek Goudzwaard 
11 oktober 1980 fusie 
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1 Confessionele partijvorming in Nederland 
(tot 1952) 

1.1 De antirevolutionairen 

Politieke partijen in hun moderne vorm dateren in ons land uit 
het laatste kwart van de negentiende eeuw. De Anti-Revolutio-
naire Partij (ARP), voor het eerst onder A. Kuypers leiding op 
3 april 1879 te Utrecht bijeen, was de eerste.' Geruime tijd vóór 
1879 bestond er echter reeds een actieve antirevolutionaire of 
christelijk-historische richting in de Nederlandse politiek. Van 
deze richting is G. Groen van Prinsterer de grondlegger en, tot 
zijn overlijden in 1876, de voornaamste vertegenwoordiger ge-
weest.2  
Groen van Prinsterer, die onder sterke invloed stond van het Ré-
veil,3  verwierf nationale bekendheid met zijn boek Ongeloof en 
revolutie (1847), een bundeling van in de winter van 1845 op 1846 
bij hem thuis voor een aantal vrienden gehouden voordrachten. 
Zij die zich aangesproken voelden door dit boek en door ande-
re geschriften van zijn hand gingen zich weldra 'antirevolutio-
nair' of 'christelijk-historisch' noemen.4  Met de term 'antirevo-
lutionair' bedoelden Groen van Prinsterer en de zijnen aan te 
geven, dat zij de grondgedachten van de Franse revolutie - kern-
achtig samengevat in de leuze 'ni  Dieu,  ni maître' - afwezen. 
'Christelijk-historisch' noemden zij zich, omdat zij het uitgangs-
punt voor hun politieke handelen wensten te zoeken in de god-
delijke Openbaring en in de geschiedenis. 
Van 1849 tot 1866 is Groen van Prinsterer, met enkele onder-
brekingen, lid geweest van de Tweede Kamer van de Staten-Ge-
neraal. Hij kwam daar in het bijzonder op voor de vrijheid van 
onderwijs. Aanvankelijk was Groen van Prinsterer voorstander 
van een christelijke openbare school.5  Toen zijn politieke geest-
verwant, de ethisch-irenische6  minister van Justitie J.J.L. van der 
Brugghen,7  in 1857 een schoolwet tot stand bracht die in de ogen 
van Groen van Prinsterer een ontkerstening van het openbaar 
onderwijs impliceerde - hoogstens zouden nog 'christelijke en 
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maatschappelijke deugden' worden onderwezen -, koos deze De ARP stond 
laatste echter voor de christelijke bijzondere school. Deze school  tie  van 1886 en 
diende door de ouders van de kinderen zelf of door particuliere ren van 1894, d 
instellingen ingericht en, naar spoedig ook werd verlangd, door testants-christe 
de overheid op gelijke voet met het openbaar onderwijs gefi- de' wereld heel 
nancierd te worden. te haar duidelij 
De ommezwaai van Groen van Prinsterer inzake het onderwijs sfeer ontleend. 
ging veel conservatieven, met wie hij in de Kamer tot dan toe 
had samengewerkt, te ver. Ook Groen van Prinsterers verzet te- 
gen de koloniale politiek van de conservatieven en zijn opko- 1.2 De kathol 
men voor de rechten van het parlement droegen ertoe bij, dat 
de jaren zestig van de vorige eeuw een geleidelijke verwijdering Ongeveer in di 
te zien gaven tussen Groen van Prinsterer en de conservatieven, voltrok tussen 
In toenemende mate ging Groen van Prinsterer de kracht van jaren zestig vai 
zijn richting zoeken in het isolement,8  tot hij bij de verkiezingen ken en liberale 
van 1871, behalve van de conservatieven, ook afstand nam van De Nederlands 
de zich 'antirevolutionair' noemende Tweede-Kamerleden, tot een tweedi 
Slechts drie kandidaten beval hij publiekelijk aan, onder wie zich heersende goth 
Kuyper bevond.9  Geen van hen werd verkozen. openbare arnb1 
In de jaren die volgden zou de antirevolutionaire richting ech- versiteiten met 
ter snel aan kracht winnen - hoofdzakelijk door de inspannin- zicht achterges 
gen van Kuyper, die wel is aangeduid als de 'Klokkenist der klei- tholieken had I 
ne luyden'.10  Een belangrijke rol daarin speelde de oprichting, Republiek op 
in 1872, van het Anti-Schoolwet Verbond. Eveneens in 1872 bevoorrechte 
stichtte Kuyper een 'eigen' antirevolutionair dagblad, De Stan- geaccepteerd. 
daard. Twee jaar later werd hij, met steun van katholieken, in i Thorbecke vo 
de Tweede Kamer gekozen. teerden zij va 
In 1878 nam Kuyper, samen met anderen onder wie zijn poli- grondrechten 
tieke geestverwant jhr. A.F. de Savornin  Lohman"  -, het initia- vereniging en 
tief tot een volkspetitionnement. Dit volkspetitionnement was De positie var 
gericht tegen een door de liberale minister van Binnenlandse Za- in 1853, toen 
ken J. Kappeyne van de Coppello ingediende, voor het bijzon- ziging van 18 
der onderwijs nadelige schoolwet. Ondanks het voor die tijd gro- hiërarchie he 
te aantal bijeengebrachte handtekeningen ,12  werd de gewraakte in april van da 
schoolwet niet ingetrokken of gewijzigd. Uit de actie en de or- Hoewel het h 
ganisaties die het volkspetitionnement hadden gedragen ont- petitiOflflemel 
stond echter binnen het jaar de ARP. Voorzitter van het cen- 'AprilbeweglI 
traal comité van antirevolutionaire kiesverenigingen werd Kuy- houding tusse 
per, die de partij tevens van een eigen program had voorzien.13  bleef een bel 
De antirevolutionaire Kamerclub kwam onder voorzitterschap ook na 1848 
te staan van De Savornin  Lohman.  (men noemd 
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n -, koos deze De ARP stond niet op zichzelf. Zij was, althans na de Dolean- 
)ol. Deze school  tie  van 1886 en de scheuring binnen antirevolutionaire gelede- 
oor particuliere ren van 1894, de partij van het 'gereformeerde'14  deel van de pro- 
verlangd, door testants-christelijke zuil. Aan het behoren tot de 'gereformeer- 
onderwijs gefi- de' wereld heeft de ARP door de jaren heen in belangrijke ma- 

te haar duidelijke eigen identiteit en haar karakteristieke eigen 
.e het onderwijs sfeer ontleend.15  
ner tot dan toe 
terers verzet te- 
n en zijn opko- 1.2 De katholieken 
m ertoe bij, dat 
ke verwijdering Ongeveer in dezelfde periode als waarin zich de verwijdering 
conservatieven, voltrok tussen Groen van Prinsterer en de conservatieven - de 
r de kracht van jaren zestig van de negentiende eeuw -, groeiden ook katholie- 
de verkiezingen ken en liberalen uit elkaar. 
Lfstand nam van De Nederlandse katholieken zijn lange tijd veroordeeld geweest 
1e-Kamerleden. tot een tweederangs burgerschap.  16  In de Republiek was de 
1, onder wie zich heersende godsdienst de hervormde. Katholieken mochten geen 

openbare ambten bekleden, mochten aan de Nederlandse uni- 
ire  richting ech- versiteiten niet studeren en werden ook overigens in menig op- 
)r de inspannin- zicht achtergesteld. De staatsrechtelijke gelijkstelling van de ka- 
kkenist der klei- tholieken had plaats toen de Nationale Vergadering der Bataafse 
e de oprichting, Republiek op 5 augustus 1796 uitsprak, dat in Nederland geen 
ieneens in 1872 bevoorrechte of heersende godsdienst meer kon of zou worden 
tgblad, De Stan- geaccepteerd. Bij de grotendeels door de liberale voorman J.R. 
katholieken, in Thorbecke voorbereide grondwetsherziening van 1848, profi- 

teerden zij van de totstandkoming van verscheidene nieuwe 
Ier wie zijn poli- grondrechten, waaronder politiek belangrijke rechten als die van 
rn -, het initia- vereniging en vergadering. 
tionnement was De positie van de katholieken bleef vooralsnog zwak. Dit bleek 
innenlandse Za- in 1853, toen de paus mede als uitvloeisel van de grondwetswij- 
voor het bijzon- ziging van 1848 de eeuwen ervoor afgeschafte bisschoppelijke 
voor die tijd gro- hiërarchie herstelde. Grote groepen protestanten richtten zich  
rd  de gewraakte in april van dat jaar in een petitionnement tot koning Willem  III.  

actie en de or- Hoewel het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie door het 
gedragen ont- petitionnement niet ongedaan werd gemaakt, betekende de 

ter van het cen- Aprilbeweging' van 1853 een - nieuw - dieptepunt in de ver- 
ngen werd Kuy- houding tussen katholieken en protestanten. Op politiek terrein 
had voorzien. 13 bleef een belangrijke groep katholieken mede om deze reden 
voorzitterschap ook na 1848 nog geruime tijd samenwerken met de liberalen 

(men noemde hen daarom wel 'Papo-Thorbeckianen'). 
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Dat katholieken en liberalen in de jaren zestig van de vorige het liberale begi 
eeuw niettemin uit elkaar groeiden, was eerst en bovenal het ge- program dat  ant  
volg van de door paus  Pius IX  uitgevaardigde encycliek 'Quan- eigen oorsprong  
ta Cura' (1864), met bijgevoegde 'Syllabus Errorum', en het vier 

52C iakter draagt.  
jaar later hierop gevolgde mandement van de Nederlandse bis- richting van een 
schoppen over de noodzaak van katholiek onderwijs. Met name brochure van Sc 
jongere liberalen, die geleidelijk een meer anti-clericale richting Een aantal jarel 
waren ingeslagen, weigerden steun te verlenen aan het uit de en- tholieken het in 
cyciek en het mandement voortgekomen katholieke streven merciub. Schaej 
naar bijzonder onderwijs. Ook betuigden zij openlijk adhesie aan slechts sporadis 
de Italiaanse revolutie, die de kerkelijke staat - waarvan de paus hij het persoon] 
het hoofd was - bedreigde. Het einde van de samenwerking werd tot voorzitter w 
bezegeld toen met medewerking van de liberalen in 1871 het Ne- nadat Haffmans 
derlandse gezantschap bij het Vaticaan werd opgeheven. deel aan een vei 
De katholieken waren tot dan toe politiek niet of nauwelijks ge- na te gaan wat 
organiseerd geweest.17  Vanaf ongeveer 1870 kwam hierin ver- verkiezingen ee 
andering. Rond deze tijd raakte ook de priester-dichter H.J.A.M. katholieken te I 
Schaepman geleidelijk betrokken bij de politiek.18  In een artikel stelling van een 
in De Tijd van 23 november 1877, getiteld 'Een Centrum in het alle leden van 
Nederlandsche Parlement', bepleitte Schaepman de oprichting kend. Tijdens e 

van een algemeen-christelijke centrumpartij, naar voorbeeld van in Utrecht geh 
het Duitse Zentrum. 'De strijd onzer dagen is vóór of tegen tholieke kiesvei 
Christus, en naar dien eisch heeft het centrum voor alle christe- I katholieke  Two  
lijke minderheden plaats', aldus Schaepman in dit artikel. Zijn men, waarin d 
pleidooi vond echter noch bij de antirevolutionairen noch ook klaarden het Pi 
bij de katholieken zelf veel weerklank, hetgeen - alleen reeds digheid van de 
gelet op de felle pennestrijd die op dat moment in De Standaard In 1901 werd S 
gaande was tussen Kuyper en de katholieken - niet verwonder- lieke Kamerclu 
lijk was. Waarschijnlijk heeft Schaepman met het artikel dan ook lieke partij-een 
vooral de in zijn ogen aanwezige noodzaak van een grotere een- maakt. Begin I 
heid van de katholieken in politicis wensen te onderstrepen.19  op 15 oktober 
Het bereiken van deze staatkundige eenheid van katholieken Kamer J.W. val 
zou zijn voornaamste politieke doelstelling zijn in de jaren die Katholieke Kie 
volgden. Bij wijze van eerste stap publiceerde Schaepman, die Ook na de opri 
in 1880 tot lid van de Tweede Kamer was gekozen, in 1883 - naar hechte partijoi 
het succesvolle voorbeeld van Kuyper - de brochure Een ka- geen sprake .21 
tholieke partij. Proeve van een program. Blijkens deze brochure hen, evenals a: 
stond Schaepman geen 'kerkelijke partij' voor ogen. Hij wilde : inspanningen 
streven naar 'een staatkundig program, een program, dat hen [de 1931 voorzitte. 
katholieken] niet plaatst tegenover protestanten, maar tegen- Schaepman de 
over liberalen en conservatieven, die in nevelachtige woorden schouwde,22  sti  
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van de vorige het liberale beginsel belijden, het in halve daden beoefenen; een 

bovenal het ge- program dat antirevolutionair is in merg en been, maar toch zijn 

icycliek 'Quan- eigen oorsprong verraadt, zijn eigen kleur toont, zijn eigen ka- 

urn', en het vier rakter draagt.  120  Evenmin als zijn eerdere pleidooi voor de op- 

ederlandse bis- richting van een algemeen-christelijke centrumpartij, vond deze 

-wijs. Met name i brochure van Schaepman bij verschijning veel weerklank. 

lericale richting Een aantal jaren later, in 1891, namen enkele conservatieve ka- 

in het uit de en- thoheken het initiatief tot de oprichting van een katholieke Ka- 

Eiolieke streven merciub. Schaepman bezocht de bijeenkomsten van deze club 

dijk adhesie aan slechts sporadisch, en nadat in 1893 H.J.L. Haffmans, met wie 

vaarvan de paus hij het persoonlijk op dat moment niet goed meer kon vinden, 

nwerking werd tot voorzitter was gekozen, zelfs in het geheel niet meer. Kort 

in 1871 het Ne- nadat Haffmans in 1896 was overleden, nam Schaepman echter 

geheven, deel aan een vergadering van de Kamerclub, die als doel had om 

f nauwelijks ge- na te gaan wat moest worden gedaan om bij de eerstvolgende 
yam hierin ver- verkiezingen een zo groot mogelijke politieke eenheid van de 

ichter H,J.A,M. katholieken te bewerkstelligen. Ook werkte hij mee aan de op- 
18 In artikel stelling van een program van actie, dat op 20 oktober 1896 door 

Centrum in het alle leden van de katholieke Kamerclub zou worden onderte- 

,n de oprichting kend. Tijdens een op 5 mei 1897, op initiatief van Schaepman, 

ir voorbeeld van in Utrecht gehouden vergadering van afgevaardigden van ka- 

vóór of tegen tholieke kiesverenigingen uit het gehele land, werd een door de 

oor alle christe- katholieke Tweede-Kamerleden opgestelde resolutie aangeno- 

dit artikel. Zijn men, waarin de afgevaardigden van de kiesverenigingen ver- 
iairen noch ook klaarden het program van actie te aanvaarden en de zelfstan- 

- alleen reeds digheid van de Roomsch-Katholieke Staatspartij te erkennen. 

in De Standaard In 1901 werd Schaepman gekozen tot voorzitter van de katho- 
niet verwonder- lieke Kamerclub. De verwezenlijking van zijn ideaal, de katho- 

t artikel dan ook heke partij-eenheid, heeft hij echter niet volledig meer meege- 

en grotere een- maakt. Begin 1903 overleed hij te Rome. Anderhalf jaar later, 

nderstrepen.'9  op 15 oktober 1904, werd, op initiatief van het lid van de Eerste 

van katholieken Kamer J.W. van der Biesen, een Algemeene Bond van Roomsch- 
in de jaren die Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland opgericht. 

Schaepman, die Ook na de oprichting van deze Algemeene Bond was er van een 

n, in 1883 - naar hechte partijorganisatie bij de katholieken aanvankelijk nog 

ochure Een ka- geen sprake.2' De wijziging van het kiesstelsel in 1917 noopte 

[5 deze brochure hen, evenals andere politieke groeperingen, echter tot grotere 

ogen. Hij wilde inspanningen op dit punt. Ook W.H. Nolens, die van 1910 tot 

ram, dat hen [de 1931 voorzitter van de katholieke Kamerclub was en evenals 

en, maar tegen- Schaepman de katholieke partij-eenheid als noodzakelijk be- 

ichtige woorden schouwde,22  stuurde in deze richting. Nadat in 1919 de naam van 
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de Bond, als gevolg van een structuurverandering, was veran-
derd in Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Rijkskies-
kringorganisaties in Nederland, vond op 5 juni 1926 de formele 
oprichting plaats van de Roomsch-Katholieke Staatspartij 
(RKSP). 
De onmiddellijk hieraan voorafgaande jaren hadden een sterke 
politieke verdeeldheid te zien gegeven in katholieke kring, on-
der meer tot uitdrukking komend in de oprichting, in 1922, van 
de behoudende Nieuwe Katholieke Partij (NKP) en de meer 
vooruitstrevende Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP) als-
mede in het optreden - binnen de Algemeene Bond - van het 
door J. Veraart in 1924 opgerichte St. Michaëlverbond. 
Zoals de ARP de politieke tak van het 'gereformeerde' deel van 
de protestants-christelijke zuil was, behoorde de RKSP - een-
maal totstandgekomen - tot de katholieke zuil.23  Anders dan de 
'gereformeerde' wereld, vond de katholieke zuil haar eenheid 
allereerst in het behoren tot één bepaalde kerk. Als lid van de-
ze kerk maakte de katholiek min of meer automatisch deel uit 
van de katholieke wereld, de RKSP incluis. 

1.3 De Coalitie 

Hoewel de katholieken en de antirevolutionairen tot verschil-
lende werelden behoorden, zijn zij in politicis niet onafhankelijk 
van elkaar opgetreden. Integendeel, reeds spoedig gingen zij een 
politiek bondgenootschap aan, dat in de parlementaire geschie-
denis bekend is geworden als 'de Coalitie'. Bij het ontstaan van 
deze Coalitie heeft, naast wederzijdse herkenning vanuit het 
christelijk geloof,24  vooral ook de praktisch-politieke overeen-
stemming terzake van het onderwijs - of, negatief gesteld: de ge-
meenschappelijke vijand van het liberalisme - een rol gespeeld.25  
Tussen Schaepman en de antirevolutionaire Kamerclub onder 
leiding van De Savornin  Lohman  ontstond reeds in het begin 
van de jaren tachtig een nauwe samenwerking in de Kamer. In 
1888 gingen katholieken en antirevolutionairen een stembusak-
koord aan en vormden zij, na dank zij de kiesrechtuitbreiding 
van 1887 en de onderlinge steun in de districten voor de eerste 
maal een meerderheid te hebben behaald in de Kamer ,26  geza-
menlijk een kabinet, dat onder leiding kwam te staan van de an-
tirevolutionair  AE.  baron Mackay.27  

Uit de dagen van 
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Uit de dagen van de Coalitie: karikatuur van Albert  Hahn  uit 1902 
over de politieke samenwerking tussen antirevolutionairen (Kuyper) en 
rooms-katholieken (Schaepman). Het onderschrift 'De brandkast 
beschermd met bijbel en wierookvat' was de titel van de rede waarmee 
SDAP-leider mr. P.J. Troelstra het land afreisde. 

Nadat dit kabinet-Mackay in 1891 was gevallen, duurde het tien 
jaar alvorens er een nieuw Coalitie-kabinet werd gevormd, het 
kabinet-Kuyper (19011905).28 Kuyper, die zijn aanvankelijke 
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reserves jegens samenwerking met de katholieken geleidelijk 1.4 De christeli 
had laten varen, beriep zich ter verdediging van de hernieuwde 
samenwerking in Coalitieverband op de gedachte van de 'Anti- Met de oprichtiii 
these'. Bij het aangaan van politieke bondgenootschappen dien- protestantse vol 
de volgens hem bepalend te zijn de vraag of een bepaalde groe- zijn leiderschap] 
pering de soevereiniteit van God op het terrein van de staat- tot een scheurin 
kunde als leidend beginsel wenste te erkennen. Aldus be- De onmiddellijk 
schouwd waren orthodox-protestanten en katholieken, hoewel sie over een in 1 
zij organisatorisch gescheiden optrokken, politiek meer op el- Zaken J.P.R. Ta 
kaar aangewezen dan men op grond van de godsdienstige over- van de Kieswet.. 
tuigingen en historie van beide volksgroepen zou verwachten. In  form  de in 1887 
zijn deputatenrede van 17 april 1901 verwoordde Kuyper dit als heid en maatsci 
volgt: 'Voor ons staat de zaak dan ook eenvoudig zoo: Sluit ge vaarden. De Sa 
de Roomschen buiten de hedendaagsche Christenheid, dan is de piële gronden. F 
Protestantsche geloovige Christenheid met handen en voeten hij als een eerste 
gebonden, en voor altoos, aan de ongeloovige meerderheid over- dividuele grond 
geleverd, en wordt alle verzet tegen het Revolutiebeginsel doel- tot dan toe vooi 
loos. Wilt ge daarentegen den strijd voor den Christelijken laten. 
grondslag van ons staatsleven met hoop op zegepraal aanbinden, In 1894 stelde E 
zij het u dan een oorzaak van bemoediging, dat de Roomschen tig weer kandid 
u in dit uw Christelijk bedoelen nog krachtdadig steunen kun- vormden zich ts 
nen, en leg af alle hooghartigheid, die ook tegenover hen, als uw tionaire onder 1 
medeburgers, ons niet past. '29  Bij gelegenheid van het overlijden en een uit 'anti 
van Schaepman, twee jaar later, schreef Kuyper in De Heraut: zoals zij zich sp 
'In een worsteling tegen het ongeloof staan Roomschen en Cal- De Savornin  Lc  
vinisten naast elkander, om, zij het op eigen wijze, het heiligste re Partij opgeri 
te bewaren, wat God ons volk schonk. Dat te hebben gevoeld 1901 zeven zete 
en aan dat ideaal heel zijn leven te hebben gewijd, blijft zijn  on-  Aan deze zelfd4 
vergankelijke eere.130  Van zijn kant had Schaepman reeds op 1 ke zijde hierna 
december 1882 in de Tweede Kamer verklaard: 'ik heb hier nooit kanten A.W. R 
iets anders verdedigd, dan wat ik naar mijn katholieke en anti- Christelijk-list 
revolutionaire beginselen, die één zijn, verdedigen moest.'31  van Kiesvereen 
Na een kort intermezzo, veroorzaakt door de grote nederlaag de provincie Fi 
van de confessionele partijen bij de Tweede-Kamerverkiezingen naire Partij var 
van 1905, was het kabinet-Heemskerk (1908-1913) het derde en aaneen tot de C 
laatste Coalitie-kabinet vóór het uitbreken van de Eerste We- de de fusie van 
reldoorlog. Evenals eerder het kabinet-Kuyper, werd dit kabi- op Christelijk-] 
net-Heemskerk, behalve door antirevolutionairen en katholie- in de Christelij, 
ken, in de Kamer ook loyaal gesteund door de christelijk-histo- De Christelijk- 
rischen. 1 dere mate - d 

gestaan van de 
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eken geleidelijk 1.4 De christelijk-historischen 
1 de hernieuwde 
te van de 'Anti- Met de oprichting van de ARP in 1879 had Kuyper de orthodox- 
)tschappen dien- protestantse volksgroep tot politieke eenheid gebracht. Onder 
1 bepaalde groe- zijn leiderschap kwam het na verloop van tijd echter desondanks 
in van de staat- tot een scheuring in antirevolutionaire gelederen. 
nen. Aldus be- De onmiddellijke aanleiding voor deze scheuring was de discus- 
olieken, hoewel sie over een in 1892 door de liberale minister van Binnenlandse 
dek meer op ei- Zaken J.P.R. Tak van Poortvliet ingediend voorstel tot wijziging 
sdienstige over- van de Kieswet. Kuyper was bereid dit wetsontwerp, waarin con- 

u verwachten. In  form  de in 1887 herziene Grondwet 'kentekenen van geschikt- 
le Kuyper dit als heid en maatschappelijke welstand' werden genoemd, te aan- 
dig  zoo: Sluit ge vaarden. De Savornin  Lohman  bestreed het ontwerp op princi- 
enheid, dan is de piële gronden. Het voorstel van Tak van Poortvliet beschouwde 
tnden en voeten hij als een eerste stap op de weg naar algemeen kiesrecht op in- 
eerderheid over- dividuele grondslag, waarmee het door de antirevolutionairen 
tiebeginsel doel- tot dan toe voorgestane organisch kiesrecht zou worden losge- 
en Christelijken laten. 
praal aanbinden, In 1894 stelde Kuyper zich voor het eerst sinds de jaren zeven- 
.t de Roomschen tig weer kandidaat voor de Tweede Kamer. Na zijn verkiezing 
lig steunen kun- vormden zich twee geestverwante Kamerclubs: een antirevolu- 
iover hen, als uw tionaire onder leiding van Kuyper, die uit 'Takkianen' bestond,  
an  het overlijden en een uit 'anti-Takkianen' bestaande vrij-antirevolutionaire - 
er in De Heraut: zoals zij zich spoedig zou noemen - onder voorzitterschap van 
omschen en Cal- De Savornin  Lohman.  In 1898 werd de Vrij-Anti-Revolutionai- 
ijze, het heiligste re Partij opgericht, die bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 
hebben gevoeld 1901 zeven zetels verwierf tegen 24 voor de ARP van Kuyper. 

rijd, blijft zijn  on-  Aan deze zelfde verkiezingen namen aan protestants-christelij- 
pman reeds op 1 ke zijde hiernaast nog deel de in december 1896 door de predi- 
'ik heb hier nooit kanten A.W. Bronsveld, J.Th. de Visser en anderen opgerichte 
tholieke en anti- Christelijk-Historische Kiezersbond en de in 1898 ontstane Bond 
igen moest.` van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen grondslag in 
grote nederlaag de provincie Friesland. In 1903 sloten de Vrij-Anti-Revolutio- 

merverkiezingen naire Partij van De Savornin  Lohman  en de Kiezersbond zich 
)13) het derde en aaneen tot de Christelijk-Historische Partij.32  Op 9 juli 1908 volg- 
n de Eerste We- de de fusie van deze partij met de Bond van Kiesvereenigingen 
r, werd dit kabi- op Christelijk-Historischen grondslag in de provincie Friesland 
iren en katholie- in de Christelijk-Historische Unie (CHU).33  
christelijk-histo- De Christelijk-Historische Kiezersbond had, evenals - in min- 

dere mate - de Vrij-Anti-Revolutionaire Partij, onder invloed 
gestaan van de ethische richting in de Nederlandse Hervormde 
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Kerk. De Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-Historische 
grondslag in de provincie Friesland was overwegend op de con- 
fessionele richting binnen deze zelfde kerk georiënteerd ge-
weest. Eerder dan Groen van Prinsterer of D. Chantepie de la 
Saussaye, kan de hervormde theoloog Ph.J. Hoedemaker - die 
sterk theocratisch dacht34  - worden, beschouwd als de geestelij-
ke vader van de Bond. De hieruit voortvloeiende verschillen zijn 
binnen de CHU altijd waarneembaar gebleven. Met elkaar ge-
meen hadden de drie constituerende richtingen in de Unie ech-
ter, dat zij een sterk hervormd karakter droegen. Het verschil in 
geestelijk klimaat tussen de ARP en de CHU laat zich, althans 
ten dele ,35  hieruit verklaren. 
De CHU beklemtoonde, evenals vóór 1908 haar drie voorlopers 
in meerdere of mindere mate hadden gedaan, het protestantse 
karakter van de Nederlandse natie. Zij keerde zich tegen het 
haars inziens te veel op de voorgrond plaatsen van de 'Antithe-
se' door Kuyper, tegen 'een groepeering des volks in twee dee-
len naar Godsdienstige onderscheiding', zoals zij in artikel 8 van 
haar op 9 juli 1908 vastgestelde program van beginselen ver-
klaarde.36  'Heel de kerk en heel het volk', de kenmerkende leu-
ze van Hoedemaker, was in zekere zin ook haar devies  .37  Mede 
als gevolg hiervan dachten de ARP en de CHU verschillend over 
maatschappelijk-politieke organisaties op christelijke grondslag. 
Terwijl de ARP overtuigd voorstandster was van bijzonder on-
derwijs, neigde men in christelijk-historische kring ten dele meer 
naar hetgeen Groen van Prinsterer oorspronkelijk had voorge-
staan, te weten christelijk openbaar onderwijs. Terwijl veel an-
tirevolutionairen de eigen partij min of meer als een beginsel-
kwestie ervoeren, verklaarde De Savornin  Lohman  bij de op-
richting van de CHU dat deze niet meer nodig zou zijn als 'al-
len, welke ook hun persoonlijk gevoelen zij, de verplichting er-
kennen, op staatkundig gebied met de Christelijke beginselen te 
rekenen, daar ons volk een Christelijk volk is'.38  Uit de afwijzing 
van een te veel op de voorgrond stellen van de 'Antithese' vloei-
de tevens een verschil in opstelling jegens het katholieke volks-
deel voort. Terwijl Kuyper de katholieken geleidelijk ging be-
schouwen als onmisbare bondgenoten in zijn politieke strijd, 
leidden de protestants-theocratische idealen van de christelijk-
historischen in de praktijk nogal eens tot een zeker anti-papis-
me. 
Een laatste voornaam verschil tussen ARP en CHU betrof de 
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partijorganisatie. Indien in christelijk-historische kring het ver-
schil tussen 'partij' en 'Unie' telkens weer benadrukt werd, dan 
bedoelde men daarmee dat men een grote mate van verschei-
denheid van politieke opvatting in eigen kring aanvaardbaar en 
ook wenselijk achtte. Pas in de jaren zestig van de twintigste 
eeuw werd overgegaan tot de opstelling van een politiek werk-
program, terwijl de gebondenheid van vertegenwoordigers aan 
fractie- en partijstandpunten - voorzover deze reeds tot stand 
kwamen - in de CHU altijd beduidend minder is geweest dan in 
de ARP. De CHU werd als gevolg hiervan eerder gekenmerkt 
door een politieke 'attitude' en 'cultuur' dan door een duidelijk 
politiek profiel. 

Hoewel de CHU derhalve een andere sfeer ademde dan de ARP 
en reserves koesterde tegen de vergaande verzuiling van de 
Nederlandse samenleving en politiek, behoorde zij in de prak-
tijk tot dezelfde (plurale) protestants-christelijke zuil als de an-
tirevolutionairen. Dit kwam tot uitdrukking in verschillende an-
dere sectoren van het maatschappelijk-politieke leven, zoals de 
sociaal-economische sector en de omroep, waar 'gereformeer-
den' en hervormden samenwerkten in gemeenschappelijke pro-
testants-christelijke organisaties. 39 

WZ MIMI 

Zowel in antirevolutionaire als christelijk-historische kring heeft 
vrijwel vanaf het begin het verlangen geleefd naar een hereni-
ging van de beide richtingen. Zo verklaarde Kuyper in zijn ope-
ningsrede voor de deputatenvergadering van 2 november 1916: 
'[01f straks her-aaneensluiting denkbaar zal zijn met niet weini-
gen, die in 't verleden ons verlieten, blijft af te wachten. Steeds 
lag die her-aaneensluiting in mijn begeerte niet alleen, maar ook 
in mijn bede, en ik ga er vast op: Vroeg of laat komt ze, al voel 
ik zelf dat het lichter vlotten zal, als mijn zelf-verdwijning een 
grendel te meer van de scheidsdeur zal hebben afgeschoven. 40 
Over zijn laatste ontmoeting met De Savornin  Lohman  tekende 
H. Colijn - die vanaf april 1922 gedurende bijna twintig jaar de 
opvolger van Kuyper als leider van de ARP is geweest41  -, naar 
aanleiding van een daarover in 1930 in de pers verschenen be-
richt, aan: 
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Inderdaad heeft de Heer  Lohman,  slechts enkele dagen vóór zijn 
verscheiden, mij verzocht om even bij hem te komen. ik meen, 
dat dit was vier dagen vóór zijn sterven. Zijn verzoek bereikte mij 
in den voormiddag op het ministerie van Financiën en dienzelf-
den namiddag bezocht ik hem, verwachtende, dat hij iets bijzon-
ders te zeggen zou hebben. Eenigermate tot mijn verrassing sprak 
hij aanvankelijk over verschillende aangelegenheden van niet bij-
zonder gewichtigen aard. Tegen het einde evenwel kwam hij op 
de oorzaken van de scheiding tusschen de antirevolutionairen en 
de christelijk-historischen, waarbij hij nog al naar voren bracht 
de persoonlijke verhouding tussen Kuyper en hemzelf, welke hij 
in het licht van het gebeurde zag staan als een der beletselen voor 
nauwere aaneensluiting tusschen AR en  CH.  Nu Kuyper even-
wel was heengegaan en hijzelf het ook niet lang meer maken zou 
meende hij, dat althans één der beletselen voor een toekomstig 
samengaan van AR en  CH  niet meer bestond. Toen ik opmerk-
te, dat een eventuele hereeniging van de beide protestantsch-
christelijke groepen waarschijnlijk meer bezwaren zou ondervin-
den van den kant der  CH  dan van de kant der AR, betwistte hij 
dit niet, doch verzocht ten slotte mij als Leider der AR om van 
mijn kant alles na te laten, wat een hereeniging zou kunnen te-
genhouden, zulk een hereeniging verder aan de ontwikkeling der 
dingen en aan den tijd overlatende. Die belofte heb ik hem ge-
geven. 42 

In zijn toelichting op het antirevolutionaire beginselprogram van 
1934 schreef Colijn, in navolging van Groen van Prinsterer, 'dat  
alien  die de hoofdwaarheden der hervorming aanvaarden, in ons 
land in den politieken strijd schouder aan schouder behooren te 
staan  5.43  Hij liet hier echter aanstonds op volgen: 'Maar scheu-
ring gaat altijd veel gemakkelijker dan het weer bijeenbrengen. 
En dit vooral, wanneer er voor de scheuring geen diepere grond 
is. Dan komt men er licht toe, om te gaan zoeken naar verschil. 
En de geschiedenis der laatste veertig jaren bewijst, dat men dan 
soms kunstmatig van elkaar afgroeit. Dan worden wederzijds 
soms leuzen aangeheven, die met de waarheid op gespannen voet 
staan, al geven ze bij een stembus somwijlen profijt.'44  
Binnen de Eerste-Kamerfractie van de CHU ontstond in de ja-
ren twintig een stroming, die een duidelijke voorkeur had voor 
samenwerking en zo mogelijk samengaan van ARP en CHU, 
met jhr. B.C. de Savornin  Lohman  en W.L. baron de Vos van 
Steenwijk als belangrijke representanten.45  Kort voor het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog bespraken onder anderen  
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dagen vóór zijn J. Schokking 6  en J.J.R. Schmal47  de verhouding van antirevolu- 
omen. ik meen, tionairen en christelijk-historischen echter op een wijze die wei- 
oek bereikte mij  fig  uitzicht leek te bieden op een spoedige hereniging, al was het 
ciën en dienzelf- op zichzelf niet zonder betekenis dat erover geschreven werd. 
at hij iets bijzon- Inmiddels waren naast de ARP en de CHU verscheidene klei- 
verrassing sprak 

I nere protestants-christelijke partijen ontstaan. Reeds in 1905 
eden van niet bij- 
wel kwam hij op 

was, uit onvrede over het sociale beleid van het kabinet-Kuyper 

wolutionairen en en de eenzijdige gerichtheid van de ARP op samenwerking met 

aar voren bracht de katholieken, door A.P. Staalman de Christen-Democratische 
emzelf, welke hij Partij (CDP) opgericht. In 1912 volgde de oprichting van de 
r beletselen voor Christelijk-Sociale Partij (CSP) door A.R. van de Laar. Delen 
Tu Kuyper even- van de CDP en de CSP gingen, samen met onder meer de voor- 
meer maken zou malige Bond van Christen-Socialisten, in 1926 op in de vooruit- 
r een toekomstig strevende Christelijk-Democratische Unie (CDU).48  Hiernaast 
Toen ik opmerk- ontstond in 1918, uit een combinatie van theologische en poli- 
le protestantsch- tieke bezwaren tegen de opstelling van de ARP, de Staatkundig 
en zou ondervin- 
AR, betwistte hij Gereformeerde Partij (SGP).49  Drie jaar later richtten enkele 

der AR om van hervormde predikanten uit onvrede over de koers van de CHU 

g zou kunnen te- de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (HGS) op. 
ontwikkeling der 

:e heb ik hem ge- 
1,6 Het einde van de Coalitie 

iselprogram van Het feit dat met de Pacificatie van 1917 in belangrijke mate een 
Prinsterer, 'dat einde was gekomen aan de schoolstrijd, zorgde voor een ver- 
vaarden, in ons zwakking van de banden tussen de Coalitiepartijen.50  Ook de ge- 

der behooren te ljktijdige afschaffing van het districtenstelsel, dat voorheen had 
n: 'Maar scheu- genoodzaakt tot stembusafspraken en derhalve een technisch 
bijeenbrengen. bindmiddel had gevormd, droeg hiertoe bij. Het tweede Coali- 

n diepere grond tiekabinet na de Eerste Wereldoorlog, dat evenals het eerste 
n naar verschil. (1918-1922) onder leiding stond van de katholiek jhr. Ch.J.M. 

ijst, dat men dan Ruijs de Beerenbrouck,51  kende in oktober 1923 een tussentijd- 
rden wederzijds se crisis, doordat tien katholieke Kamerleden voor een door de 
gespannen voet socialisten ingediende motie tegen een ontwerp-vlootwet stem- 

ofijt.'44 den. Op  11 november 1925 viel het juist opgetreden kabinet-Co- 
ritstond in de ja- lijn, doordat de christelijk-historischen, tezamen met socialisten 
Drkeur had voor en vrijzinnig-democraten, stemden voor een motie van de staat- 
ARP en CHU, kundig-gereformeerde ds. G.H. Kersten om het tijdens de Eer- 

[ron de Vos van ste Wereldoorlog weer ingestelde gezantschap bij het Vaticaan 
)rt voor het uit- op te heffen.52  
a onder anderen Na een langdurige demissionaire periode - waarin de fractie- 
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voorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), H.P. mer voor een d( 
Marchant, een vergeefse poging ondernam de Coalitie definitief kers, ingediend 
te breken door een kabinet te formeren van vrijzinnig-demo- werd afgekeur 
craten, socialisten en katholieken - kwam in maart 1926 een ex- voormalige een 
tra-parlementair kabinet onder leiding van de christelijk-histo- gevormde kabi 
rische jhr. D.J. de Geer tot stand. Na de verkiezingen in juli 1929 schiedenis ook 
vormde Ruijs de Beerenbrouck opnieuw een extra-parlementair Dat De Geer d 
kabinet, met ministers die afkomstig waren uit de kring van de van de ontwik. 
drie grotere confessionele partijen. kring, waar het 
In 1933 bracht Colijn, die reeds in 1913 had gepleit voor een bre- gewezen, had  ii  
dere samenwerking dan voor Kuyper aanvaardbaar was ge- logie van de Z 
weest ,53  een vijfpartijenkabinet tot stand van ARP, CHU, RKSP, gegeven aan ki 
de vrijzinnig-democraten en de liberale Vrijheidsbond. Nadat dit voor het sociali 
tweede kabinet-Colijn het tussentijdse aftreden van de katho- ke politiek en i 
lieke minister van Economische Zaken M.P.L. Steenberghe naar sociaal-ecofloni 
aanleiding van een verschil van inzicht inzake het monetaire kringen van he 
vraagstuk had overleefd, bood het in juli 1935 zijn ontslag aan met G.E. van 
toen de RKSP-fractie weigerde haar vertrouwen uit te spreken Voor de RKSI 
in het algemene beleid van het kabinet. Colijn formeerde hier- met de sociaal- 
op een derde kabinet, dat niet wezenlijk afweek van zijn twee- van de 'uiterst 
de. voor het eerst 
Toen de ARP bij de verkiezingen van 1937 - mede dank zij een de bisschoppeli 
toeloop van vrijzinnige kiezers - een winst boekte van drie ze- met de Sociaal• 
tels, wenste Colijn opnieuw een kabinet van brede samenstelling handhaving va 
te formeren. Ditmaal moest hij echter rekening houden met de hij in de Kame 
in RKSP- en CHU-kring levende wensen en kwam er voor het  king  met de  so  
eerst sinds de nacht van Kersten uit 1925 weer een Coalitie-ka- den gezocht m 
binet tot stand. Een omslag in de conjunctuur deed de conflic- gen; ook andei 
ten tussen met name katholieken en antirevolutionairen even- en een besluit 
wel reeds spoedig weer oplaaien. niem moeten z 
In mei 1939 trad de antirevolutionaire minister van Financiën ste noodzaak' 
J.A. de Wilde af ten gevolge van de weigering van zijn katho- met de ARP r 
lieke collega van Sociale Zaken, C.P.M. Romme, om verder- eveneens bere 
gaande bezuinigingen door te voeren. Opnieuw was het Colijn SDAP in de ic 
die werd belast met de formatie van een kabinet. De katholie- tatie had onde 
ken hielden zich, verontwaardigd als zij waren dat het initiatief tiek van een j( 
niet aan hen werd gelaten, in een latere fase buiten de kabi- elen, die in he 
netsvorming. Uiteindelijk verscheen Colijn op 25 juli 1939 in de van het streve 
Kamer met een kabinet, dat door hem geheel buiten de fracties leving, waarto 
om was samengesteld en waarin de RKSP niet was vertegen- opgeroepen. 58 
woordigd. Op  27 juli 1939 stemde de meerderheid van de Ka- Waren de  CH  



d (VDB), H.P. mer voor een door de voorzitter van de RKSP-fractie, L.N. Dec- 
)alitie definitief kers, ingediende motie, waarin het optreden van het kabinet 
rijzinnig-demo- werd afgekeurd.54  De christelijk-historische fractieleider en 
irt 1926 een ex- voormalige eerste minister De Geer nam in het hierop door hem 
:hristelijk-histO- gevormde kabinet voor de eerste maal in de Nederlandse ge- 
igen in juli 1929 schiedenis ook twee sociaal-democraten op. 
ra-parlementair Dat De Geer deze stap zette, lag tot op zekere hoogte in de lijn 
:1e kring van de van de ontwikkeling van zijn partij. In christelijk-historische 

kring, waar het vooropstellen van de 'Antithese' steeds was af- 
it  voor een bre- gewezen, had in de jaren twintig en dertig de dialectische theo- 
rdbaar was ge- logie van de Zwitserse theoloog Karl Barth een sterke impuls 
P, CHU, RKSP, gegeven aan kritiek op 'christelijke' politiek en begrip gewekt 
bond. Nadat dit voor het socialisme.55  Vertolkers van de kritiek op de christelj- 
i van de katho- ke politiek en pleitbezorgers van een grotere ordening van het 
:eenberghe naar sociaal-economisch leven, werden in de CHU vooral gehoord in 

het monetaire kringen van het christelijk-historische dagblad De Nederlander, 
zijn ontslag aan met G.E. van Walsum als belangrijk woordvoerder,56  
n uit te spreken Voor de RKSP speelde bij het aangaan van de samenwerking 
formeerde hier- met de sociaal-democraten in het kabinet-De Geer de doctrine 
k van zijn twee- van de 'uiterste noodzaak' een rol.57  Deze doctrine was in 1922 

voor het eerst geformuleerd door Nolens, naar aanleiding van 
ede dank zij een de bisschoppelijke uitspraak van mei 1921 tegen een samengaan 
kte van drie ze- met de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en voor 
de samenstelling handhaving van de christelijke coalitie. Op 17 maart 1926 had 
houden met de hij in de Kamer uiteengezet wat de doctrine inhield: samenwer- 

vam er voor het  king  met de socialisten diende door de katholieken niet te wor- 
een Coalitie-ka- den gezocht maar door de uiterste nood te worden opgedron- 
deed de conflic- gen; ook andere partijen moesten bereid zijn tot samenwerking 
iitionairen even- en een besluit van de Kamerclub over samenwerking zou una- 

niem moeten zijn. In 1939 achtte de RKSP kennelijk een 'uiter- 
r van Financiën ste noodzaak' aanwezig, nu voortzetting van de samenwerking 
van zijn katho- met de ARP problematisch scheen, de CHU en de VDB zich 

me, om verder- eveneens bereid toonden het nieuwe kabinet te steunen en de 
w was het Colijn SDAP in de loop van de jaren dertig een belangrijke heroriën- 
ret. De katholie- tatie had ondergaan. Op  de achtergrond speelde een rol de kri- 
dat het initiatief tiek van een jongere generatie katholieke politici en intellectu- 
buiten de kabi- elen, die in het kabinetsbeleid tot dan toe te weinig herkenden 

25 juli 1939 in de van het streven naar een corporatieve ordening van de samen- 
miten de fracties leving, waartoe de encycliek 'Quadragesimo Anno' in 1931 had 
t was vertegen- opgeroepen .58 

heid van de Ka- Waren de CHU en de RKSP in 1939 derhalve, zij het elk om ei- 
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gen redenen, bereid samenwerking met de SDAP aan te gaan, 
de antirevolutionairen veroordeelden het toetreden tot het ka-
binet-De Geer van de enige antirevolutionair, de latere oor-
logspremier P.S. Gerbrandy, die zonder raadpleging van zijn par-
tij op de uitnodiging van De Geer inging.` Daarmee was een, 
naar achteraf bleek, definitief einde gekomen aan de Coalitie.60  

IfrAJYJ'ThYIr4V 

De Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting tussen 1940 en 
1945 gaven een belangrijke impuls aan het proces van herbezin-
fling  op de (confessionele) partijvorming, zoals dat in de jaren 
twintig en dertig reeds geleidelijk op gang was gekomen. Een na 
de bevrijding door de Nederlandse Volksbeweging (NVB) on-
dernomen poging de traditionele scheidslijnen in de Nederland-
se politiek, godsdienst en klasse, te doorbreken (de zogeheten 
'Doorbraak'), mislukte echter. 61 
Onder de katholieken bevonden zich de nodige voorstanders van 
vernieuwing van het partijstelsel. Uiteindelijk keerde evenwel 
een katholieke eenheidspartij terug.` F.J.F.M. Duynstee had in 
een brochure een dergelijke partij als een beginselkwestie voor-
gesteld.63  Representatief voor de hoofdstroom in het katholieke 
denken op het punt van de partijvorming was echter het in ok-
tober 1945 verschenen Advies betreffende het electoraal optreden 
der Katholieken van het eerder dat jaar door het dagelijks be-
stuur van de RKSP ingestelde Centrum voor Staatkundige Vor-
ming. Dit advies, dat was voorbereid door een commissie onder 
leiding van de latere premier J.E. de Quay, stelde dat de vraag 
of de katholieke Nederlanders zich electoraal zelfstandig dien-
den te groeperen een vraag was, die in het licht van de ontwik-
keling der feitelijke omstandigheden aan de hand van de katho-
lieke beginselen kon worden beslist. Voor de eerstvolgende ver-
kiezingen was volgens het advies, mede gelet op de onoverzich-
telijke politieke situatie, een dergelijk zelfstandig electoraal op-
treden vereist.64  
In zijn vergadering van 22 december 1945 nam de partijraad van 
de RKSP, conform dit advies, een resolutie aan, waarbij de 
RKSP werd omgezet in de Katholieke Volkspartij (KVP). In de 
overwegingen stond te lezen, dat deze partij 'niet is een kerke-
lijke partij, maar dat men tot haar behoort toe te treden op grond 



P aan te gaan, van de aanvaarding van haar program, zodat ook voor niet-ka- 
Jen tot het ka- tholieken toetreding mogelijk moet zijn'. 
de 

'Christelijke Volks- 
de latere oor- partij' werd op zichzelf een passende benaming geacht voor de 
ng van zijn par- nieuwe partij. Volgens de resolutie verdiende het echter, ter 
Lrmee was een, voorkoming van verwarring met de protestants-christelijke par- 
n de Coalitie. 60 tijen, geen aanbeveling deze naam aan te nemen.66  

Hoewel met name de openstelling voor niet-katholieken op pa-
pier een wezenlijke vernieuwing opleverde,67  bleek de KVP in 
de praktijk reeds spoedig in menig opzicht de rechtstreekse op-
volger te zijn van de vooroorlogse RKSP. 

tussen 1940 en 
s van herbezin- 
dat in de jaren 1.8 De samensprekin gen in protestants-christelijke kring 
komen. Een na 
ing (NVB)  on-  In antirevolutionaire kring was tijdens en mede onder invloed 
de Nederland- van de Tweede Wereldoorlog, vooral bij de Trouw-groep rond 
(de zogeheten J.A.H.J.S. Bruins Slot,68  het oude ideaal van één grote prote- 

stants-christelijke volkspartij weer levend geworden.  61  Hoewel 
)orstanders van zowel AR-voorman J. Schouten70  als Unieleider H.W. Tilanus71  
ceerde evenwel gereserveerd stond tegenover een eventuele fusie van hun par- 
)uynstee had in tijen, vonden - nadat aan het begin van de oorlog onder auspi- 
eikwestie voor- ciën van ARP en CHU verschillende massabijeenkomsten Wa- 
ihet katholieke ren gehouden om het protestants-christelijke volksdeel te mo- 
chter het in ok- biliseren tegen de Duitsers en de Nederlandse Unie 72 - vanaf ju- 
toraal optreden li 1945 officiële besprekingen plaats tussen delegaties van ARP 
et dagelijks be- en CHU.73  Deze besprekingen mondden in oktober van dat jaar 
Latkundige Vor- uit in een voorstel aan de respectieve kiesverenigingen om tot 
ommissie onder federatieve samenwerking over te gaan.74  
de dat de vraag Tijdens een op 23 januari 1946 gehouden buitengewone depu- 
elfstandig dien- tatenvergadering bleek de ARP hiertoe in beginsel bereid. De 
van de ontwik- buitengewone algemene vergadering van de CHU van 27  fe- 
d  van de katho- bruari 1946 daarentegen sprak zich - hoewel de mogelijkheid 
rstvolgende ver- van federatie of fusie ook hier serieus was overwogen  71  - in een 
de onoverzich- met grote meerderheid van stemmen aanvaarde resolutie uit 

[g electoraal op- voor niet meer dan 'contact' tussen het dagelijks bestuur van de 
CHU en het moderamen van de ARP. De kiesverenigingen wer- 

Le partijraad van den vrij gelaten om naar plaatselijke omstandigheden te hande- 
aan, waarbij de len.76  Door deze opstelling hoopte de Unie de uittocht van ver- 
.ij (KVP). In de nieuwingsgezinde christelijk-historischen naar de NVB te be- 
iet is een kerke- perken. Ook traditionele verschillen van inzicht tussen de ARP 
treden op grond en de CHU, met name inzake de 'Antithese', speelden een rol, 
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evenals het in de ogen van een deel van de aanhang van de CHU 
behoudende sociaal-economische beleid van de ARP in het In-
terbellum. Waarschijnlijk het zwaarst wogen echter het verschil 
in geestelijk klimaat en de vrees van de christelijk-historischen 
binnen één partijverband te zullen worden gedomineerd door de 
vanouds straf georganiseerde antirevolutionairen.77  
Ook het besluit om met de ARP 'contact' te onderhouden ging 
diverse leden van het zogeheten 'Comité der 49' in 1946 nog te 
ver. Sommigen, onder wie R.T. Bijieveld en J.M. Krijger, ver-
enigden zich in een nieuw partijverband onder de naam Vrij 
Christelijk-Historischen. Deze Vrij Christelijk-Historischen gin-
gen in april 1946 met de HGS op in de Protestantse Unie (PU), 
die alleen in 1946 aan de Tweede-Kamerverkiezingen zou deel-
nemen, zonder daarbij een zetel te behalen. De PU zou later nog 
wel deelnemen aan verscheidene Staten- en raadsverkiezingen. 78 
Andere leden van het Comité der 49, zoals A.A. van Rhijn en 
de oud-redacteuren van De Nederlander, F.A. de Graaff, Ph.J. 
Idenburg, P. Lieftinck en S.A. Rozemond, gingen over naar de 
Partij van de Arbeid (PvdA). Deze partij was in februari 1946 
ontstaan uit een samengaan van de SDAP, de VDB en de CDU 
alsmede individuele katholieken, christelijk-historischen en par-
tijlozen. 79 
Bij de eerste naoorlogse Tweede-Kamerverkiezingen, op 17 mei 
1946, behaalde de PvdA 29 van de 100 zetels - twee minder dan 
de SDAP, de VDB en de CDU in 1937 tezamen hadden beze-
ten. Van de grotere confessionele partijen zag de ARP haar in 
1937 onder Colijn behaalde zetelwinst verloren gaan: zij kwam 
uit op 13 zetels. De CHU behield haar acht zetels van vóór de 
oorlog. De KVP kwam met 32 zetels als grootste partij uit de 
stembus. 
Ook op andere terreinen van het maatschappelijk-politieke le-
ven mislukte de Doorbraakpoging. De verzuiling van vóór de 
oorlog keerde terug en leek zich aanvankelijk zelfs verder uit te 
breiden.8° 
Uit teleurstelling over het uitblijven van één protestants-christe-
lijke partij, werd in 1946 de Christelijke Volkspartij (CVP) opge-
richt, die echter nooit zelfstandig aan Tweede-Kamerverkiezin-
gen zou deelnemen.81  Toen ook van het 'contact' tussen ARP en 
CHU in de praktijk weinig terecht bleek te komen  82  en de ARP 
bovendien een volgens sommigen teleurstellende sociale koers 
volgde, werd vanuit de kring van het Christelijk Nationaal Vak- 
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verbond (CNV) - waarin hervormden, gereformeerden en luthe-
ranen vanaf de oprichting in 1905 samenwerkten - enkele malen 
gedreigd met de oprichting van een 'eigen' protestants-christelij-
ke volkspartij.` Hiernaast werd vanuit de behoudende vleugel van 
de ARP beginjaren vijftig de vorming van een nieuwe partij over-
wogen, die nauw had moeten gaan samenwerken met exponen-
ten van de behoudende vleugel van de katholieke partij.84  

De KVP zag in 1946 weinig heil in een poging de in de jaren der-
tig vastgelopen Coalitie nieuw leven in te blazen. Een belangrijk 
obstakel daarbij vormde de opstelling van de ARP en de CHU 
in de Indonesische kwestie .81  Daarbij achtte de KVP de opvat-
tingen van met name de ARP op sociaal-economisch gebied ver-
ouderd.86  Regeringsdeelname door de PvdA daarentegen werd, 
mede gelet op de grote problemen die in de naoorlogse tijd het 
hoofd moesten worden geboden, door de katholieken bij uitstek 
gewenst geacht: 'beide er in en geen van beide er uit' werd later 
het motto van KVP -fractievoorzitter Romme.87  Besprekingen 
tussen de KVP en de PvdA over een vóór de verkiezingen op te 
stellen gemeenschappelijk urgentieprogram, waarop in de reso-
lutie op de partijraad van de RKSP op 22 december 1945 was 
aangedrongen, mislukten weliswaar, maar legden indirect de ba-
sis voor het na de verkiezingen aangegane 'Nieuw Bestand' van 
katholieken en sociaal-democraten.88  
Reeds bij de presentatie van het kabinet-Beel in de Tweede-Ka-
mer bleek Romme het te betreuren, dat geen andere partijen 
deelnamen aan dit kabinet. In 1948 deed zich, door de noodzaak 
van een tweederde meerderheid in het parlement ter goedkeu-
ring van de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, een aanlei-
ding voor de kabinetsbasis te verbreden. Liberalen en christe-
lijk-historischen traden hierop toe tot het eerste kabinet-Drees. 
De ARP bleef nog enige tijd in het isolement, waarin de partij 
sinds 1939 - in haar ogen onverdiend - was gekomen. Op  14 fe-
bruari 1950 bood de voorzitter van de AR-Eerste-Kamerfractie, 
de VU-hoogleraar A. Anema, tijdens de algemene beschouwin-
gen tot verrassing van velen - ook binnen de ARP - echter in 
het kader van een pleidooi voor een nationale politiek  óók  aan 
de PvdA een 'uitgestoken hand'.89  
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In datzelfde jaar bepleitte VVD-leider P.J. Oud de vorming van Noten 
een 'derde macht' van antirevolutionairen, christelijk-histori- 
schen en liberalen naast KVP en PvdA.90  Eensgezind besloten 1. Zie J.A. de W 

ARP en CHU echter wegens onvoldoende principiële verwant- AR-Partij (Gr(  

schap met de liberalen niet in te gaan op de uitnodiging van Oud. 
ne luyden. Gre 
ARP ('s-Grav 

In 1952 trad de ARP toe tot het derde kabinet-Drees, waarin de tirevolutionain 
liberalen geen zitting meer hadden. 1979); C. Breir. 
Was hiermee de weg vrijgemaakt voor een verdere heroriënta- Anti-Revolutio  

tie  binnen de ARP - die bij de Tweede-Kamerverkiezingen van ARP. Jaren va
'partij of begir 

1952 een zetel had moeten inleveren -, ook in katholieke kring in de Nederlar 
leek herbezinning noodzakelijk. Kort na het mislukken van de bracht. Aspect 
naoorlogse Doorbraakpoging kwam de katholieke eenheid  on-  ren 1880-1940 

der druk te staan. Zo nam de oud-minister van Koloniën 2. Zie onder mee 
(1876-1976) (' Ch.J,I.M.  Welter  in 1948, uit protest tegen de Indonesiëpolitiek is geschied! In; 

van de toenmalige regeringscoalitie, met een eigen lijst deel aan getuigend histe 
de Tweede-Kamerverkiezingen, waarbij hij één zetel behaalde. 3. Zie M.E. Klui 
Later dat jaar richtte  Welter  de Katholiek Nationale Partij 1865 (Amsterd 

(KNP) op. Deze partij zou bij de Kamerverkiezin gen van 1952 z.j.); B. de Ga; 

twee zetels verwerven. In 1951-1952 manifesteerde zich in de 
Gaay Fortinan 

4. De gangbare 
KVP hiernaast een groep, met als woordvoerders de oud-minis-  telijk-historisci 
ter van Economische Zaken, Steenberghe, en de Nijmeegse I den gebruikt d 

hoogleraar in het staatsrecht en staatkundig medewerker van De Groen van Pri
par. Maasbode, Duynstee, die moeite had met het - door haar als zo- 

1.4. 
5. Andere gezind 

danig ervaren - dwangmatige karakter van de samenwerking de methode  YE  
met de PvdA.91  Deze en andere reacties maakten op hun beurt eigen scholen 

de arbeidersvleugel in de KVP argwanend ten opzichte van de 6. Naast, en gede 

partijleiding. De Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) onder Groot en de h 
vormden zich t 

leiding van A.C. de Bruijn begon aan te dringen op een sociale verscheidene a 
profilering van de KVP. Soms speelde men in deze kring met de richting (met 
gedachte van de stichting van een katholieke arbeiderspartij, ning jr.), de cc 

Ook ging een zekere spanning uit van het bestaan van de ka- rijkste expone 

tholieke werkgemeenschap in de PvdA.92  Doleantie van 
laten om zich i 

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 25 juni 1952 verloor de conflict rond F 
KVP twee zetels, mede omdat zij voor het eerst sinds de bevrj- derland. A.J. 
ding niet meer de steun van de bisschoppen in de vorm van een geschiedenis ei 

stemadvies had genoten. De PvdA, die drie zetels winst boekte, pen 1981) 45-1 
7. Hoewel ondei 

kwam bij deze gelegenheid in zetelaantal gelijk met de KVP en praktijk Van c 
streefde de katholieke partij in percentage van de stemmen zelfs 8. Het door Gro 
voorbij. De CHU bleef als enige van de drie grotere confessio- onze kracht' 

nele partijen - opnieuw - gelijk. politieke same 
maar vanuit dl 
rer in 1875 in 
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Ie vorming van 1 Noten 
isteljk-histori- 

besloten ,ezind 1. Zie J.A. de Wilde en C. Smeenk, Het volk ten baat. De geschiedenis van de 

ipiële verwant- AR-Partij (Groningen 1949). Zie hiernaast onder meer Een kleine eeuw klei- 

liging van Oud. 
ne luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP (opgericht 3 april 1879). 
ARP ('s-Gravenhage 1975); 100 jaar partij. Bezinning en perspectief: een  an- 

rees, waarin de tirevolutionaire bijdrage aan christen-democratische politiek (Franeker 
1979); C. Bremmer (red.), Personen en momenten uit de geschiedenis van de 

ere heroriënta- Anti-Revolutionaire Partij (Franeker 1980); P.L. van Ruk, De aftocht van de 

rkiezingen van ARP. Jaren van strijd tussen macht en beginsel (Kampen 1986); J. de Bruijn, 

atholieke kring 
'Partij of beginsel? De antirevolutionaire en christelijk-historische richting 
in de Nederlandse politiek', in: Idem (red.), Een land nog niet in kaart ge- 

slukken van de bracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in deja- 

ke eenheid  on-  ren 1880-1940 (z.p. (Amsterdam) z.j. (1987) 27-69. 

van Koloniën 2. Zie onder meer Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht 

donesiëpolitiek 
(1876-1976) ('s-Gravenhage 1976); R.H. Bremmer, Er staat geschreven! Er 

en lijst deel aan 
is geschied! Introductie tot het leven en werk van Groen van Prinsterer als 
getuigend historicus (z.p. z.j. (1981)). 

zetel behaalde. 3. Zie M.E. Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815- 

ationale Partij 1865 (Amsterdam z.j.); Idem, Nader over het Réveil. Vijf schetsen (Kampen 

ingen van 1952 z.j.); B. de Gaay Fortman, Figuren uit het Réveil. Opstellen van  Mr.  B. de 

erde zich in de 
Gaay Fortman (1884-1961) (Kampen 1980). 

4. De gangbare aanduiding werd spoedig 'antirevolutionair'. De term 'chris- 
-s de oud-minis-  telijk-historisch' zou pas tegen het einde van de negentiende eeuw weer wor- 

de Nijmeegse den gebruikt door degenen die zich weliswaar als politieke volgelingen van 

ewerker van De Groen van Prinsterer beschouwden, maar zich afsplitsten van de ARP. Zie 

[oor haar als zo- 
par. 1.4. 

5. Andere gezindten, in het bijzonder katholieken en joden, zouden hierbij via 
samenwerking de methode van de facultatieve splitsing in de gelegenheid worden gesteld 
n op hun beurt eigen scholen in te richten. 

opzichte van de 6. Naast, en gedeeltelijk tegenover, de Groninger richting van P. Hofstede de 

ig (KAB) onder Groot en de latere modernistische richting van J.H. Scholten en anderen, 

ri op een sociale 
vormden zich binnen de negentiende-eeuwse Nederlandse Hervormde Kerk 
verscheidene meer orthodoxe groeperingen, waaronder de ethisch-irenische 

ze kring met de richting (met als grondleggers D. Chantepie de la Saussaye en J.H. Gun- 
arbeiderspartij. ning jr.), de confessionele richting (waarvan Ph.J. Hoedemaker de belang- 

taan van de ka- rijkste exponent werd) en de door Kuyper geleide stroming die tijdens de 
Doleantie van 1886 gedeeltelijk de Nederlandse Hervormde Kerk zou ver- 

1952 de verloor 
laten om zich in 1892 met een aantal van de Afgescheidenen van 1834 (het 
conflict rond H. de Cock) te verenigen in de Gereformeerde Kerken in Ne- 

sinds de bevrj- derland. A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar 

Ie vorm van een geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw (2e druk; Kam- 

eis winst boekte, 
pen 1981) 45-190. 

7. Hoewel onderwijs formeel onder Binnenlandse Zaken viel, was het in de 
met de KVP en praktijk Van der Brugghen die dit beleidsterrein beheerde. 

Ie stemmen zelfs 8. Het door Groen van Prinsterer gehuldigde adagium 'In het isolement ligt 
rotere confessio- onze kracht' stond volgens hemzelf niet op gespannen voet met de latere 

politieke samenwerking van antirevolutionairen en katholieken, zolang dit 
maar vanuit de eigen Organisatie gebeurde. Zo schreef Groen van Prinste-
rer in 1875 in Nederlandsche Gedachten: 'De verhouding van mijn vrienden 
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Dr. Kuyper en Savornin  Lohman  tot de Roomsch-Katholieken komt met 
mijn eigen gedragslijn overeen. Hier is het levensbeginsel der antirevolu-
tionaire richtmg op het spel. In ons Isolement ligt onze kracht. Of wilt ge 
liever een hollandsch woord, in onze zelfstandigheid, in onze beginselvast-
heid ligt onze kracht. Dit was steeds het devies onzer vlag. Zelfstandigheid, 
die, het heterogene afstootend, al wat homogeen is aantrekt; die, zelf on-
wrikbaar, ter aansluiting bereidvaardig de hand reikt.' Geciteerd bij J.C. 
Rullmann, 'Het ontstaan der Coalitie tusschen de rechtsche partijen', Anti-
Revolutionaire Staatkunde 3 (1929) 113-148, aldaar 124. 

9. Zie P. Kasteel, Abraham Kuyper (Kampen 1938). Zie hiernaast onder meer 
Jac. van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper (Disserta-
tie Rijksuniversiteit te Groningen; Assen 1967); C. Augustijn, TH. Prins en 
H.E.S. Woldring (red.), Abraham Kuyper. Zijn volksdeel, zijn invloed (Delft 
1987); G. Puchinger, De jonge Kuyper (1837-1867) (Franeker 1987). De ove-
rige twee kandidaten waren L.W.C. Keuchenius en M.D. van Otterloo. 

10. Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten 
uit zes eeuwen (9e druk; Amsterdam 1971) 747-770. 

11. Zie onder meer H. van Malsen, Alexander Frederik de Savornin  Lohman.  
Ontwikkelingsgang van zijn denken en handelen (Haarlem 1931);L.C. Sut-
torp, Jhr.Mr. Alexander Frederik de Savornin  Lohman,  1837-1924. Zijn le-
ven en werken ('s-Gravenhage 1948); W.F. de Gaay Fortman (red.), Jhr.mr. 
AF. de Savornin  Lohman,  29 mei 1837-11 juni 1924 (Kampen 1987). 

12. Circa 304.000. De katholieke bevolkingsgroep verzamelde hiernaast met 
een eigen adres nog eens circa 164.000 handtekeningen. Gedenkboek be-
treffende het volkspetitionnement. Bewerkt door N.M. Feringa (Amsterdam 
1878) 33. Het aantal kiesgerechtigde burgers bedroeg op dat moment rond 
de 100.000. 

13. A. Kuyper, Ons program (3e herziene druk; Amsterdam 1892). 
14. Onder 'gereformeerden' wordt in deze studie verstaan 'de gereformeerde 

gezindte', waartoe - naast de leden van de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland - onder anderen behoren de leden van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de 
Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Bond in de Nederland-
se Hervormde Kerk. Vgl. Hendriks, De emancipatie van de gereformeerden, 
7. 

15. Zie Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders. Protestants leven in Ne-
derland 1918-1938 (2e druk; Wageningen 1964). 

16. Zie L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 
1853-1953 ('s-Gravenhage 1953). Zie hiernaast onder meer J. Witlox, De 
Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst, 1-111 ('s-
Hertogenbosch  en Bussum 1919-1969); J. Beaufays, Les Partis Catholiques 
en  Belgique  et aux  Pays-Bas 1918-1958 (Brussel 1973);  Melchior  Bogaarts, 
'Het einde van de KVP 1945-1980', De Tijd, 3 oktober 1980; Hans Righart, 
De katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan 
van katholieke verzuiling in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland 
(Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen; Meppel en Amsterdam 
1986). 

17. Na 1848 had enkele jaren een landelijk comité bestaan, 'La Jeune Hollan-
de' genaamd, dat streefde naar de oprichting van tenminste één katholieke 
kiesvereniging in ieder kiesdistrict. Deze kiesverenigingen waren echter niet 



olieken komt met van de grond gekomen of hadden slechts een kort bestaan gekend. Vgl. 
ei der antirevolu- G.A.M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie (Hil- 
kracht. Of wilt ge versum 1964). 
onze beginselvast- 18. Zie Gerard Brom, Schaepman (z.p. 1937); Jos. van Wely OP., Schaepman. 
. Zelfstandigheid, Levensverhaal (2e druk; Bussum 1954); J. Witlox, Schaepman als staatsman, 

:rekt; die, zelf  on-  I-ITT  (Amsterdam 1960-1961). Zie hiernaast onder meer J.A. Bornewasser, 
Geciteerd bij J.C. 'Schaepman als christen-democraat', in: Schaepmanherdenking Tubbergen  

the  partijen', Anti- 11 oktober 1983 (z.p. z.j. ('s-Gravenhage 1984)) 7-27. 
19. Vgl. Witlox, Schaepman als staatsman, T, 98-105. Terecht is door onder an- 

rnaast onder meer deren S. Stuurman in dit verband overigens gewaarschuwd tegen het gevaar 
Kuyper (Disserta- van een finalistisch beeld van de geschiedenis van de verzuiling. In de pe- 
stijn, J.H. Prins en node 1880-1900 was het, hoewel het niet aannemelijk is dat Schaepman al 
zijn invloed (Delft te hoge verwachtingen heeft gekoesterd van zijn pleidooi voor de oprich- 
ker 1987). De ove- ting van een algemeen-christelijke partij, evenmin zeker dat er uiteindelijk 
van Otterloo. een katholieke eenheidspartij zou ontstaan. Siep Stuurman, Verzuiling, ka- 

derlandse gestalten pitalisme en patriarchaat. Aspecten van de ontzuiling van de moderne staat 
in Nederland (Dissertatie Rijksuniversiteit te Groningen; Nijmegen 1983) 

Savornin  Lohman.  7677, 172-182, 272 (in het bijzonder ook noot 55). Het interconfessionalis- 
m 1931); L.C. Sut- me in de arbeidersbeweging blijft in deze studie buiten beschouwing. Op- 
1837-1924. Zijn le- gemerkt zij slechts, dat de Nederlandse bisschoppen op dit punt een be- 
man (red.), Jhr.mr. langrijke rol hebben gespeeld door in 1906 in een communiqué te stellen, 
unpen 1987). dat het hun 'ernstig en uitdrukkelijk verlangen was, de hun onderhorige ka- 
elde hiernaast met tholieken te verenigen of verenigd te houden in katholieke organisaties'. 
a. Gedenkboek be- Geciteerd bij J.L.J. Bosmans, 'Documentatie over de confessionele partij- 
ringa (Amsterdam en', in: Scholten e.a., De confessionelen, 89-139, aldaar 110. 

p dat moment rond 20. H.J.A.M. Schaepman, Een katholieke partij. Proeve van een program 
(Utrecht 1883) 8. Vgl. ook 16-17. 

n 1892). 21. J.A. Bornewasser, 'De katholieke partijvorming tot de Eerste Wereldoor- 
'de gereformeerde log', in: Scholten e.a., De confessionelen, 23-41. 
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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- 
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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 
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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 
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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 
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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.' 

1E 9 



weest in de ge- Notulen centraal comité ARP, 21 maart 1959. Archief-ARP. Rond deze zelf- 
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3 De Groep van Achttien (1966-1971) 

3.1 De nacht van Schmelzer 

Het rapport Grondslag en karakter van de KVP uit januari 1966 
was in een politiek veelbewogen periode verschenen. In het na-
jaar van 1965 had Schmelzer zijn fractie er, door met zijn aftre-
den te dreigen, van weerhouden een kabinetscrisis te veroorza-
ken.' Tijdens de algemene beschouwingen van het eropvolgen-
de jaar, in de nacht van 13 op 14 oktober 1966, was het echter 
Schmelzer zelf die een motie indiende, waarin hij het kabinet-
Cals/Vondeling vroeg om een evenwichtiger en zuiniger beleid. 
Schmelzer had economische en sociale wetenschappen gestu-
deerd aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. 
Van 1947 tot 1950 was hij werkzaam geweest bij Unilever en van 
1950 tot 1956 bij het ministerie van Economische Zaken, sinds 
1952 als hoofd van de afdeling Europese Gemeenschap voor Ko-
len en Staal. Schmelzer, die Romme als politiek leermeester had 
gehad, was staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Bezitsvor-
ming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie geweest in de ka-
binetten Drees  IV  en Beel  II  en van Algemene Zaken in het ka-
binet-De Quay. Sinds 10 december 1963 was hij voorzitter van 
de KVP-fractie in de Tweede Kamer. De door Schmelzer inge-
diende motie werd met steun van de VVD, de CHU en het groot-
ste deel van de KVP-fractie - de leden Van Doorn, de voorma-
lige KVP-voorzitter, mevr. A.A.M. Kessel, Th, Laan en A.A.M. 
Verdijk stemden tegen - aanvaard. Premier Cals vatte de motie 
op als een motie van wantrouwen en bood nog diezelfde och-
tend het ontslag van zijn kabinet aan bij de Koningin. 
Hierop werd een interimkabinet geformeerd van KVP en ARP, 
dat onder leiding kwam te staan van de antirevolutionair Zijl-
stra, wiens kandidatuur voor het premierschap in 1963 nog was 
geblokkeerd door het partijbestuur van de KVP dat in meer-
derheid, hoe dan ook, een KVP-minister-president had gewenst.2  
Het kabinet-Zijlstra schreef vervroegde verkiezingen uit voor 15 
februari 1967. 
Over de exacte toedracht en achtergronden van de gebeurtenis- 
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sen van 13 op 14 oktober 1966 bestaan verschillende lezingen.3  
Hier zij volstaan met de constatering, dat de nacht van Schmel-
zer achteraf bezien een keerpunt markeert in de naoorlogse Ne-
derlandse politiek. Het partijwezen kwam erdoor in het brand-
punt van de belangstelling te staan.4  In de PvdA wakkerde het 
in de nazomer van 1966 opgerichte Nieuw Links de discussie 
aan.' Daarnaast ging in dit verband een belangrijke impuls uit 
van de nieuwe partij Democraten '66 (D'66), terwijl ook de po-
pulariteit van de Boerenpartij  (BP)  van onbehagen getuigde. 
In december 1966 publiceerde het weekblad Revu de resultaten 
van een enquête over 'Politiek in Nederland', waaruit bleek dat 
de steun voor een samengaan van protestanten en katholieken 
in één politieke partij in vergelijking met 1964 was toegenomen. 
Thans bedroegen de percentages voorstanders onder ARP-, 
CHU- en KVP-stemmers respectievelijk 62%, 70% en 84%, de 
percentages tegenstanders 35%, 21% en 11%, terwijl 3%, 9% 
en 5% zeiden het niet te weten.6  
Bij AR-partijvoorzitter Berghuis deden de gebeurtenissen rond 
de nacht van Schmelzer reserves ontstaan jegens de KVP op het 
punt van de politieke koers. Gevoegd bij de reeds aanwezige re-
serves op het punt van de grondslag, maakte dit in zijn optiek 
een gesprek tussen de drie confessionele partijen noodzakelij-
ker dan ooit. Berghuis vond het echter niet rechtuit om, zoals in 
het structuurrapport was voorgesteld, te gaan spreken over sa-
menwerking tussen de partijen zonder deze partijen als zodanig 
daarbij te betrekken. In zijn rede voor de AR-deputatenverga-
dering van 14januari' 1967 kwam hij daarom met een andere sug-
gestie. 
Volgens Berghuis was het belangrijk, 'dat de partijen, die in ge-
organiseerd verband een christelijke politiek willen nastreven, 
zich niet in een positie mogen en willen laten manoeuvreren, als-
of zij zouden moeten beginnen een keuze te doen tussen de so-
cialistische en de liberale weg - of wilt u, tussen een progressie-
ve of conservatieve - in die zin dat zij daartussen een zekere wei-
nig inspirerende centrum-positie innemen'.7  In plaats hiervan 
diende de christelijke politiek te wijzen 'een andere weg, niet 
zwevend, niet centrum-achtig, niet het initiatief aan anderen (so-
cialisten of liberalen) overlatend, maar zelf inspirerend èn rich-
tinggevend èn duidelijk èn radicaal'.8  Later in zijn rede kwam 
Berghuis vervolgens op dit thema terug: 'Over de andere weg, 
waarover ik sprak, als een weg, die een christelijke politiek wijst 
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Partijvoorzitter Aalberse en fractieleider Schmelzer vernemen de 
uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 februari 1967 met 
een opgewekt gezicht, hoewel de KVP zojuist 8 van de 50 Kamerzetels 
is kwijtgeraakt. De verkiezingen waren noodzakelijk geworden door de 
val van het kabinet-Cals in de 'nacht van Schmelzer' (14 oktober 
1966), die grote spanningen in de KVP teweegbracht. Het electorale 
verlies van met name de KVP en de CHU in deze jaren was een 
belangrijke factor bij de totstandkoming van het CDA. 

naast de wegen van liberalisme en socialisme, zullen de christe-
lijke partijen in ons land en in de wereld zich duidelijk moeten 
uitspreken.'9  Alle historisch verklaarbare emancipatieargumen-
ten, alsmede overwegingen van godsdienstig-sociologische 
saamhorigheid waren volgens Berghuis voor het handhaven van 
een georganiseerde christelijke politiek niet voldoende: 'ik 
dacht, dat over deze dingen, en dus ook over afwijzing van de-
confessionalisering - waarbij uiteraard niet aan een georgani-
seerd-kerkelijk geformuleerde confessie wordt gedacht -, en 
over het duidelijk poneren van het christelijk geloof als basis, 
uitgangspunt en inspiratiebron voor een georganiseerde politiek, 
broodnodig samen tussen de christelijke partijen, waarbij ik ui-
teraard in eerste instantie denk aan die, welke in ons land een 
speciale relatie met elkaar onderhouden, de KVP, de CHIJ en 
de ARP, moet worden gesproken.` Op dit punt van zijn rede 
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aanbeland, betrok hij tevens Grondslag en karakter van de KVP 
in zijn beschouwingen: 

De KVP heeft in het vorige jaar uitgebracht een structuur-rap-
port over grondslag en karakter van de KVP. Het is een belang-
wekkend rapport, waaraan dan ook door vrijwel iedereen, ook 
door ons, ernstig aandacht is geschonken. Het tendeert in de rich-
ting van één christen-democratische partij in ons land. Dat willen 
ook wij. Wij willen ook voor de politiek toe naar een eenheid van 
de christenen. Wij gevoelen ons in het kiezen van het christelijk 
geloof als uitgangspunt zeer nauw verwant aan en verbonden met 
partijen als de CHU en de KVP. Dat mag iedere kiezer, ook vóór 
de verkiezingen, van ons weten. Maar dit is voor een gemeen-
schappelijk optreden hier en nu nog niet zonder meer een opge-
legde en uitgemaakte zaak. 
Maar toch moet er ook tussen hen nog wel één en ander van we-
zenlijke waarde worden uitgepraat en opgelost. En dan gaat het 
onder meer om de dingen, die ik in mijn betoog van nu heb ge-
noemd. 
Het rapport raakt, ondanks alle waardevolle elementen die het 
bevat, het centrale punt niet of nauwelijks, namelijk hoe ook pro-
grammatisch het christelijk geloof de basis en de richting van een 
georganiseerde christelijke politiek aangeeft. 
Het rapport bepleit een werkgroep buiten de officiële partij-in-
stanties om die de mogelijkheid van een bredere christen-demo-
cratische partij zou moeten onderzoeken. Het is mij wel. Zij is er, 
voorzover ik weet, nog niet. En ik zie ook nog niet goed in, wat 
een dergelijke werkgroep practisch zou kunnen doen. ( ... ) ik 
meen daarom, dat in alle bescheidenheid, dat het belangrijker zou 
zijn indien KVP, CHU, en ARP zich - maar dan in een contact 
van officieel-verantwoordelijke organen - in de komende tijd 
zouden zetten aan een gezamenlijk gesprek over de fundamen-
ten van een christelijke politiek, die een georganiseerd christelijk 
partijpolitiek optreden rechtvaardigen en gewenst doen zijn, en 
waarin duidelijk gemeenschappelijk de andere weg wordt gewe-
zen, waaraan de kiezer houvast heeft en een duidelijk gezicht 
wordt getoond, waarin vele kiezers hun eigen diepste gevoelens 
en verlangens zullen herkennen.'1  

Tijdens de verkiezingscampagne trokken de drie partijen, zoals 
gebruikelijk, gescheiden op. Met name de KVP, waarbinnen de 
nacht van Schmelzer toch reeds beroering had gewekt, kreeg en-
kele tegenvallers te verwerken. Zo verklaarde de bisschop van 
Den Bosch,  mgr.  J.H.W.M. Bluyssen, kort voor de verkiezingen 
in een interview met het weekblad Radikaal van de Pacifistisch- 
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Socialistische Partij (PSP) dat, nu de emancipatie van de katho-
lieken was voltooid, de noodzaak van confessionele partijvor-
ming was vervallen.12  
De Tweede-Kamerverkiezingen van 15 februari 1967 brachten 
een belangrijke verschuiving in de politieke krachtsverhoudin-
gen in ons land. Bij deze verkiezingen raakten ARP, CHU en 
KVP hun gezamenlijke Kamermeerderheid kwijt, die zij sinds 
de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging 
in 1917 vrijwel13  onafgebroken hadden genoten. Zij strandden 
bij 69 zetels. De PvdA kwam van 43 op 37 zetels. D'66 daaren-
tegen maakte met zeven zetels een glorieuze entree in de Twee-
de Kamer, terwijl ook de  BP  winst boekte. 
Het verlies van de confessionele partijen was ditmaal niet te wij-
ten aan de antirevolutionairen. De ARP, die in alle Tweede-Ka-
merverkiezingen sinds 1948 terrein had moeten prijsgeven, 
boekte - waarschijnlijk mede dank zij de populariteit van pre-
mier Zijlstra 14 - bij deze Kamerverkiezingen twee zetels winst. 
In hoofdzaak kwam het verlies voor rekening van de KVP, die, 
met acht zetels verlies, terugviel naar 42 Kamerzetels.15  De CHU 
verloor één Kamerzetel. 
De reacties van de drie partijen op de uitslagen van 1967 waren 
even verschillend als de uitslagen zelf. Zo bewees het feit dat de 
ARP op deze wijze uit de stembus tevoorschijn was gekomen 
volgens het centraal comité van de ARP, dat politiek vanuit een 
bewust evangelisch uitgangspunt ook anno 1967 nog weerklank 
vond. Wel werd de noodzaak van enigerlei vorm van hergroe-
pering van de confessionele partijen ingezien, waarbij twee op-
ties in het bijzonder van belang schenen: een ontwikkeling in de 
richting van een nauwere samenwerking tussen ARP, CHU en 
KVP of een verbreding van de eigen partijformatie. Berghuis 
merkte in dit verband in het centraal comité op: 'De vraag is ( ... ) 
of de KVP een confessionele partij wil zijn, die zich stelt op de 
basis van het geloof en die vanuit de radicaliteit van het evan-
gelie wil werken. Als dit niet zo is dan zullen wij ons opnieuw 
moeten oriënteren. Er is een structureel proces aan de gang. Wij 
kunnen niet zonder meer stellen, dat de drie christelijke partij-, 
en bijeen moeten blijven. "6  En enkele weken later: 'Het kan zijn, 
dat wij onze eigen weg moeten gaan. Zelfs in die zin, dat wij open 
moeten staan voor rooms-katholieken. Daarom moet er een ge-
sprek plaatsvinden. Wij moeten weten wat wij aan elkaar heb- 
ben. 117 
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In de KVP deed de verkiezingsnederlaag een trilling door de bo-
venlaag van de partij gaan. Nadat hij op de avond van de ver-
kiezingen reeds had gesproken met A.D.W. Tilanus, die hij in 
de Ridderzaal ontmoette, zegde partijvoorzitter Aalberse in het 
dagelijks bestuur van de KVP toe op korte termijn ook contact 
te zullen zoeken met Berghuis om het door de antirevolutionai-
re partijvoorzitter vóór de verkiezingen voorgestelde gesprek 
tussen leidinggevenden uit de drie partijen thans zo spoedig mo-
gelijk op gang te brengen. 18 

3.2 De heroriëntatie van de CHU 

De Unie had in het voorjaar van 1966 weliswaar bij monde van 
Tilanus gematigd positief gereageerd op het rapport Grondslag 
en karakter van de KVP, maar geen concrete stappen gezet om 
het daarin voorgestelde gesprek van de grond te krijgen. De ver-
kiezingsuitslag van 1967 bracht betrekkelijk abrupt verandering 
in deze situatie. Bij de verkiezingen van dat jaar verloor de CHU 
slechts één zetel. Deze ene zetel betekende echter een gevoelig 
verlies ten opzichte van de Statenverkiezingen van 1966, die voor 
de Unie - mogelijk mede door het rumoer rond het huwelijk van 
prinses Beatrix en prins Claus - bijzonder gunstig waren uitge-
vallen. Voor de eerste en enige maal in haar geschiedenis was 
de aanhang van de Unie bij deze gelegenheid procentueel gro-
ter geweest dan van de ARP. Voor de CHU had het er boven-
dien geruime tijd naar uitgezien, dat zij politieke munt zou kun-
nen slaan uit haar oppositie tegen het kabinet-Cals/Vondeling. 
Na de nacht van Schmetzer was het tij evenwel gekeerd. De CHU 
bleef buiten het interimkabinet-Zijlstra19  en betrok als gevolg 
daarvan een politiek tamelijk halfslachtige positie. Enerzijds zeg-
de zij op hoofdpunten van beleid steun toe aan het kabinet, an-
derzijds weigerde de CHU ministers of staatssecretarissen te le-
veren. 
Meer in het algemeen kan worden gesteld, dat de CHU in een 
identiteitscrisis kwam te verkeren, toen door de verstrekkende 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van de jaren zes-
tig en zeventig haar karakter als 'attitude'-partij in het geding 
kwam en zij in toenemende mate werd uitgedaagd politiek kleur 
te bekennen. 
Mogelijk vormde de deelname van de KVP aan het overleg voor 
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de CHU een factor die de nog altijd sterke emotionele en psy-
chologische weerstanden ten opzichte van de ARP kon doen 
overwinnen. Door de verruiming van het kader van de bespre-
kingen, leken de verschillen tussen CHU en ARP van relatief 
geringer betekenis te worden. Anders dan op grond van de his-
torie mocht worden verwacht, kwam men de reserves die in de 
ARP leefden ten aanzien van de KVP in de CHU rond 1967 niet, 
althans niet in dezelfde mate tegen. Enig (meer of minder la-
tent) anti-papisme was weliswaar nog aanwezig, maar - zo leek 
het - met onvoldoende kracht om de partijlijn ten dezen te beïn-
vloeden. Veeleer waren er juist zekere overeenkomsten in gees-
telijk klimaat tussen beide partijen. Zo merkte de parlementair 
redacteur van De Volkskrant, H.C. Faas (Wandelganger), eens 
op: 'Of het komt door het feit dat wij een Kuyper met z'n anti-
these gemist hebben, weet ik niet; maar in enkele opzichten lij-
ken katholieken meer op hervormden dan op gereformeerden. 
Zij lopen, als er iets in hun groep niet bevalt, gemakkelijker weg 
naar links of naar rechts, en onder degenen die blijven, zijn er 
velen die net als de CHU liever een clubje van vrijheid-blijheid 
en wat-kan-het-ons-allemaal-schelen? hebben!  320  M.G.H. Post-
ma, parlementair redacteur van Trouw stemde in met de sug-
gestie van Faas, dat de KVP en de CHU klimatologisch niet zo 
erg ver uit elkaar lagen: 'Beide missen, gelukkig of ongelukkig, 
het felle dat de antirevolutionairen vaak typeert. Het is dan ook 
niet zo raar dat de Unievrienden tegen een bondgenootschap 
met de ARP steeds groot bezwaar hebben gemaakt, terwijl ze 
nu toch over cooperatie in een drie-partijen-club bezig zijn.'21  
Mede naar aanleiding van de kritische opstelling van de CHJO, 
die de CHU reeds enige tijd trachtte te beïnvloeden in progres-
sieve zin en ook in de richting van samenwerking met ARP en 
KVP ,22  besloot het dagelijks bestuur van de Unie - op voorstel 
van Tilanus - op 24 februari 1967 unaniem een commissie van 
drie personen in te stellen, welke werd verzocht vóór de zomer 
van 1967 te adviseren omtrent de vraag wat de Unie te doen 
stond.23  Voor deze commissie werden uitgenodigd als voorzitter 
de oud-minister van Justitie Y. Scholten en als leden A.J. Ka-
land, lid van het college van Gedeputeerde Staten in de provin-
cie Zeeland en Jac. Huijsen, de toenmalige voorzitter van de 
CHJO. 
De commissie-Scholten onderwierp de CHU in de hierop vol-
gende maanden aan een uitvoerig en kritisch onderzoek. Als re- 
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sultaat van dit onderzoek schreef zij in haar - in het licht van de 
opstelling van de CHU tot dan toe - baanbrekende rapport, dat 
op 3 juli 1967 verscheen, dat de Unie de vraag van haar eigen 
bestaansrecht ernstiger dan voorheen onder ogen moest zien: 
'De commissie is van mening, dat dit zelfstandig bestaan van de 
Unie op dit ogenblik volledig verantwoord is. Men zal echter niet 
bij voorbaat moeten uitsluiten dat de toekomst een ander beeld 
geeft dan het heden.  '24  Aan een mogelijke hergroepering stelde 
de commissie echter bij voorbaat een grens: 'De grondslag zal in 
het evangelie moeten blijven liggen.  125  Daarom lag in het bij-
zonder een nieuwe plaatsbepaling van de CHU ten opzichte van 
de ARP en de KVP voor de hand: 

Naar het oordeel van de commissie is de tijd voorbij om slechts 
de boot af te houden en zal de CHU met een positief gerichte in-
stelling overleg moeten plegen. Eveneens is naar het oordeel van 
de commissie, de tijd voorbij, dat dit overleg slechts met de ARP 
moet worden gevoerd. 
Dit is als het ware een door de tijd en door de ontwikkeling ge-
passeerd station. (Het is de commissie opgevallen, dat vele reac-
ties uit de CHU deze zelfde gedachte huldigen). 
In hoeverre het mogelijk is op hoofdpunten tot een gezamenlijk 
verkiezingsprogram te komen, zal uit genoemd overleg moeten 
blijken. De mogelijkheid moet onder ogen worden gezien. Of het 
te zijner tijd tot een volledige fusie zal komen, valt thans niet te 
voorspellen.26  

Tot over de nieuwe partijstructuren meer duidelijkheid zou zijn 
ontstaan, diende het beleid van de CHU te zijn gericht op ver-
sterking van de eigen partij. In dat verband pleitte de commis-
sie voor het meer stelling nemen van de CHU in actuele vraag-
stukken en voor programmatische vernieuwing. 27 

3.3 Het begin van het officiële gesprek 

Na diverse bilaterale contacten in de weken ervóór, hadden de 
voorzitters van de confessionele partijen - Aalberse, Berghuis 
en Tilanus - begin maart 1967 gedrieën een gesprek. In dit ge-
sprek kwamen zij overeen aan hun partijbesturen in overweging 
te geven een bespreking te beleggen over de vraag of het mo-
gelijk en wenselijk was gezamenlijk te komen tot een formule-
ring van de grondslagen van christelijke politiek. Indien deze 
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vraag bevestigend zou worden beantwoord, moest worden na-
gegaan langs welke weg deze doelsteffing kon worden verwe-
zenlijkt. Teneinde aan dit voornemen een begin van uitvoering 
te geven stelde Aalberse bij brief van 4 april 1967 aan Berghuis 
en Tilanus voor, dat door de drie partijen elk vijf personen wer-
den aangewezen die aan een vertrouwelijk gesprek over dit on-
derwerp zouden deelnemen.28  In nader overleg groeiden de '15' 
uit tot de zogeheten 'Groep van Achttien'.` Deze Groep van 
Achttien kreeg van de partijbesturen officieel als opdracht na te 
gaan of men het over de uitgangspunten van de samenwerking 
eens kon worden en vervolgens of daar in programmatische zin 
aan kon worden vormgegeven. De delegatie van de ARP naar 
de Groep van Achttien bestond uit Aantjes, Berghuis, H.A. de 
Boer, H. van Riessen, Veerman en P.J. Verdam. Hiernaast le-
verde de ARP - op initiatief van Berghuis - de secretaris van de 
Achttien, Prins. Voor de CHU namen deel aan het beraad jhr. 
L.E. de Geer van Oudegein, mevr. M. Grooten-van Boven, Van 
Niftrik, Schuring, Tilanus en R. Vermaas. De KVP-delegatie be-
stond uit Aalberse, Albering, Cals, H.B.W.M. Gielen, G.J.M. 
Horbach en E.C.M. Jurgens. 
De eerste bespreking van de delegaties van de drie besturen had 
plaats op 24 april 1967 in Hotel Des  Pays  Bas te Utrecht. Na een 
korte inleiding onderstreepte Aalberse, die als voorzitter optrad, 
dat de KVP snel tot resultaten wenste te komen. Uit het verslag 
van de vergadering: 'Wij hebben niet veel tijd, aldus spreker. In 
ieder geval hebben wij, KVP, wel haast. 530 
Berghuis stelde twee vragen. Willen wij blijven vasthouden aan 
christelijke partijorganisatie? En: menen wij, dat het christelijk ge-
loof reële inhoud geeft aan christelijke politiek? Bij dit laatste ging 
het hem om een politiek met een eigen, christelijke radicaliteit.` 
Tilanus noemde op zijn beurt als 'verstgaand', tegelijk 'wenkend' 
perspectief 'een brede christelijk geïnspireerde volkspartij'. Wel 
voegde hij daaraan toe: 'Maar wij moeten niet sneller lopen dan 
onze benen (achterban) lopen kunnen. Dus is misschien nodig 
te komen tot het tussenstation van een federatief verband.` 
Dit eerste gesprek tussen de Achttien verliep enigszins moei-
zaam, omdat eenieder zich eerst moest oriënteren. De accenten 
werden door de een anders gelegd dan door de ander. Om eni-
ge lijn in het gesprek te brengen besloten de Achttien, op voor-
stel van Tilanus, een werkgroep opdracht te geven vóór 1 juli 
1967 een concept-gespreksnota over principiële uitgangspunten  
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samen te stellen. In deze werkgroep namen van ieder der drie 
partijen twee personen zitting. Voor de ARP waren dat Prins en 
Verdam; voor de CHU I.N.Th. Diepenhorst en W. Scholten en 
voor de KVP Aarden en Steenkamp. 
Tijdens hun tweede vergadering, die plaatsvond op 21 juni 1967, 
besloten de Achttien tot het houden van enkele 'proefboringen'. 
Nog eens drie werkgroepen van elk zes personen werden inge-
steld, die ieder voor zich een concreet punt van praktische  poli-
tick  programmatisch zouden formuleren. Het betrof de punten 
vredespolitiek (mede in verband met de problematiek van de 
ontwikkelingslanden), een rechtvaardiger inkomens- en vermo-
gensverdeling en de functie van het overheidsgezag in de mo-
derne samenleving.33  
Op 15 september 1967 stelden de Achttien een vijfde werkgroep 
in, die moest rapporteren omtrent de ondernemingsstructuur. 14 
Gelet op de programmatische fase waarin de besprekingen wa-
ren gekomen, werden deze vanaf dat moment ook bijgewoond 
door de fractievoorzitters van de drie grotere confessionele par-
tijen - Biesheuvel, J.T. Mellema en Schmelzer.35  

Behalve het officiële gesprek van door de drie partijbesturen sa-
mengestelde delegaties, kwam in 1967 ook een informeel ge-
sprek op gang tussen radicale leden van de drie grotere confes-
sionele partijen.36  Aanleiding voor dit gesprek vormden de ge-
beurtenissen rond de nacht van Schmelzer en de daarop ge-
volgde kabinetsformatie 1967, die resulteerde in het kabinet-De 
Jong, bestaande uit ARP, CHU, KVP en VVD .37 
Op 13 maart 1967, de formatie was nog in volle gang, richtten 
elf leden van de ARP - Boukema, G.A. de Bruyne, J.P. Fedde-
ma, B. de Gaay Fortman, L. de Graaf, J. de Jonge, D,Th. Kui-
per, A. van Noord, Van Putten, W. in 't Veld en M.J.P. Verburgh 
- een open brief aan het centraal comité van hun partij,` waar-
in zij stelden: 'Wij hebben 15 februari jl. antirevolutionair ge-
stemd en voelen ons nu "spijtstemmers". ( ... ) Christelijke poli-
tiek moet christelijk radicaal zijn of zij moet niet zijn. ( ... ) Wij 
staan versteld dat de ARP nu zonder meer een kabinet wil gaan 
aanvoeren waarvan iedereen kan zien dat de radicale gezindheid 
eraan ontbreekt. '39 
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Geheel onverwacht kwam deze stellingname, waartoe het in met liberalen 1 
tiatief was genomen door VU-medewerker B. de Gaay Fortrnan prononceerd A. 
en Trouw-journalist Van Kaam, niet. Zo hadden negen Am- echter, evenals 
sterdamse antirevolutionairen in het najaar van 1966 een ont- uitspraken ovei 
werp-program van actie toegezonden aan de leden van het cen- wijze waarop  dc  
traal comité, de Kamercentrales en enkele andere geinteres- gebracht. Niet 
seerden. Dit ontwerp had de uitspraak bevat, dat een samen- door verschillei 
werking met de PvdA na de verkiezingen meer in de lijn der ver- haaldelijk had 
wachtingen lag dan een samenwerking zonder de PvdAI° Q24 - niqué en een e 
februari 1967 had ook het dagelijks bestuur van de ARJOS als aanvaardbaar h 
zijn standpunt met betrekking tot de formatie aan de AR-Twee- dat zijn vertrou 
de-Kamerfractie kenbaar gemaakt, dat een keuze voor de VVD streden TV-inte 
op dat moment 'voorbarig' was.41  Niettemin was de stellingna- comité oefende 
me een onaangename ervaring voor ex-lijsttrekker Biesheuvel, huis. Opnieuw 
die kort ervoor tot formateur was benoemd. gen op het uitg 
De verwarring binnen de partij was daarom aanzienlijk toen wen in hem we 
Berghuis op 22 maart 1967 in eigen AR-TV-zendtijth--zij het ge- over de inhoud 
clausuleerd - steun betuigde aan de 'spijtstemmers'. Letterlijk aan bij de eerd 
zei Berghuis: 'ik heb begrip voor de brief. ( ... ) Ik ben het eens Door het  initial  
met de intentie, de strekking van deze brief. Ik ben het eens - vrede over de k 
en ik heb deze brief ook meegenomen - met wat de schrijvers CHU-leden lee 
stellen: "Christelijke politiek moet christelijk radicaal zijn of zij 'spijtstemmers' 
moet niet zijn. Evangelische radicaliteit, zowel door AR-voor- Americain te A 
mannen voor en tijdens de verkiezingstijd gepropageerd, krijgt uit de beide zus 
gestalte niet in het maken van radicale plannen, maar in het Hulten, Jurgen 
waarmaken van die plannen." Daar ben ik het helemaal mee Buddingh, A.J. 
eens en ik kan u verzekeren, dat ook de heer Biesheuvel het daar Viersen uit de 
helemaal mee eens is.542  Berghuis distantieerde zich echter van en coördinatie 
het slot van de brief: 'Maar die brief eindigt tenslotte met de me- die vijfeneenha 
dedeling: "Wij vrezen nu dat werkelijke vernieuwing ook niet sprek voort te 2 

van de AR zou komen." De schrijvers noemen zich "spijtstem- Met deze bijeei 
mers"; ik moet u eerlijk zeggen, dat ik dit allemaal voorbarige van de bewegii 
uitspraken en uitlatingen vind.'43  'Americain-grol  
Het moderamen was op zich bekend met de opvattingen van zijn tot gevolg dat, 
voorzitter over de formatie. Kort na de Tweede-Kamerverkie- christen-democ: 
zingen had Berghuis in het moderamen opgemerkt de VVD 'van partij zich mani 
nature onbetrouwbaar' te achten en had hij liberalen 'opportu- nen tussen de  vi  
nisten' genoemd  .44  In de vergadering van het moderamen van tijd even duidel 
17 maart 1967 had Berghuis naar aanleiding van de brief van de radicalen  diver,  
'spijtstemmers' verklaard steeds op het standpunt te hebben ge- ting von Geusa 
staan, 'dat het niet gelukkig zou zijn wanneer aan een kabinet was hiermee de 
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met liberalen leiding zou worden gegeven door een sterk ge-
prononceerd AR-figuur'.45  Elf dagen later bleek het moderamen 
echter, evenals dat in 1964 het geval was geweest met Berghuis' 
uitspraken over 'sociaal links', allesbehalve ingenomen met de 
wijze waarop de AR-voorzitter deze opvattingen naar buiten had 
gebracht. Niet dan nadat het optreden van Berghuis uitgebreid 
door verschillende sprekers was bekritiseerd, Berghuis zelf her-
haaldelijk had aangedrongen op het uitgeven van een commu-
niqué en een eerste concept daarvan als onvoldoende en on-
aanvaardbaar had moeten afwijzen, verklaarde het moderamen 
dat zijn vertrouwen in Berghuis niet was aangetast door het om-
streden TV-interview,46  Ook verscheidene leden van het centraal 
comité oefenden ernstige kritiek uit op het optreden van Berg-
huis. Opnieuw moest de partijvoorzitter bij herhaling aandrin-
gen op het uitgeven van een communiqué waarin het vertrou-
wen in hem werd uitgesproken. Opnieuw ook was er discussie 
over de inhoud ervan. Uiteindelijk sloot het centraal comité zich 
aan bij de eerdere verklaring van het moderamen .47 
Door het initiatief van de AR-'spijtstemmers' kreeg ook de on-
vrede over de keuze voor de VVD, die onder bepaalde KVP- en 
CHU-leden leefde, gestalte. Op 22 maart 1967 bespraken de 
'spijtstemmers' op initiatief van B. de Gaay Fortman in hotel 
Americain te Amsterdam met enkele door hen benaderde leden 
uit de beide zusterpartijen - onder wie Alting von Geusau, Van 
Hulten, Jurgens en R.F.M. Lubbers uit de KVP en C.A. Bos, 
Buddingh, A.J. van Dulst, D.W. Hoonakker, J. Tegelaar en H.J. 
Viersen uit de CHU— de mogelijkheden van onderling contact 
en coördinatie van activiteiten. Aan het eind van de bijeenkomst, 
die Vijfeneenhalf uur duurde, werd besloten het oriënterend ge-
sprek voort te zetten. 
Met deze bijeenkomst in Amsterdam werd de partijbegrenzing 
van de beweging doorbroken. Uit de 'spijtstemmers' was de 
'Americain-groep' geboren.48  Voor wat de KVP betreft had dit 
tot gevolg dat, naast de eerdergenoemde stromingen van de 
christen-democraten en het DCN, een derde stroming binnen de 
partij zich manifesteerde - die van de radicalen. De scheidslij-
nen tussen de verschillende stromingen waren overigens niet al-
tijd even duidelijk te trekken. Zo bevonden zich onder de KVP-
radicalen diverse DCN-leden van het eerste uur, onder wie Al-
ting von Geusau, Van Hulten en Westerterp. Achteraf gezien 
was hiermee de kiem gelegd voor het breekpunt, dat de kwestie 
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van de deconfessionalisering van de partij later zou vormen. LaatstgenoemC 
Op  ii  mei 1967 herdoopte de 'Americain-groep' zich in 'Poli- sprake kwam, 
tieke Werkgroep van Christen-Radikalen'. De werkgroep be- grondslag en v 
stond voornamelijk uit deelnemers van diverse, soms reeds lang november 196e 
bestaande, werk- en discussiegroepen die tot dan toe ieder in over het partij 
hun eigen partij vernieuwingspogingen hadden geëntameerd. I commissie inza 
Tot de adhesie-betuigers behoorden, blijkens een lijst uit juni de katholieken 
1967, W. Albeda, M. Beinema, B. Beumer, Boukema, W.J. Deet- fusie van ARP, 
man, E.H. van Eeghen, G. Gerritse, P.H. Kooijmans, J. Reuge- lijk klimaat van 
brink en H.J. van Zuthem.49  Hoewel de deelnemers ieder eigen van dat van d 
visies meebrachten, verenigden zij zich op een gemeenschappe- zwaar was mee 
lijk tussendoel: een snelle hervorming van de confessionele par- teljke partij zC 
tijen tot organisaties met een radicaal, vooruitstrevend program; Grinten was ec 
samenwerking tussen dergelijke 'herschapen' partijen en ande- lijk verdeelde I' 
re partijen en groeperingen, die zich radicaal en vooruitstrevend die uitsluitend 
betoonden; en gezamenlijke presentatie van deze partijen en stonden. 52 Als 1  

groeperingen bij de kiezers met een gemeenschappelijk out- - Grinten bij dez 
werp-regeringsprogram en een lijst van kandidaat-ministers.50  ge partijen slee 
Op 17 mei 1967 riepen de christen-radicalen zeven werkgroepen de KVP een m 
in het leven, die een politiek program moesten opstellen, dat tij partij was een'.  
dens  een op 10 en 11 november 1967 in Scheveningen te houden menwerking m 
congres zou worden besproken. Een commissie van negen per- KVP beter dan 
sonen werd benoemd om dit congres voor te bereiden. Van de- met de VVD, 
ze negen personen traden als contactgroep op: Van Eeghen, Van oorzaakt in hel 
Hulten en Kuiper. Voor het katho 
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De reden dat C 

3.5 Het adres van de KVP-radicalen der Grinten 00 
dat de KVP-lei 

De door de verschijning van het rapport Grondslag en karakter nenboord wilde 
van de KVP in 1966 geëntameerde grondsiagdiscussie binnen de dat eerder vrij 
KVP was min of meer doorkruist door het initiatief van AR-par- officiële stromhi 
tijvoorzitter Berghuis om te komen tot een officieel gesprek tus- in kwalitatief oj 
sen ARP, CHU en KVP. In het voorjaar van 1967 achtte het KVP- Ter voorbereid] 
bestuur, mede in het licht van de recente partij-politieke ontwik- najaar sprak he 
kelingen, de tijd gekomen om alsnog tot conclusies te komen in- presentanten V 
zake de eigen partijgrondslag. Het besloot daarom om in sep- KVP-radicalen, 
tember 1967 een reeks regionale bijeenkomsten te beleggen. Voor Aalberse zelfs 
deze bijeenkomsten werden representanten uitgenodigd van de Op 12 augustus 
vier stromingen die de partij inmiddels kende: de christen-demo- rustige discussi 
craten, de radicalen, het DCN en de stroming-Van der Grinten. scheen die dag 



ater zou vormen. Laatstgenoemde stroming, die als enige hiervóór nog niet ter 
groep' zich in 'Poli- sprake kwam, pleitte voor behoud van de KVP op katholieke 
De werkgroep be- grondslag en voor samenwerking met de PvdA. Tijdens een in 

rse, soms reeds lang november 1966 door De Volkskrant georganiseerde conferentie 
tot dan toe ieder in over het partijwezen had Van der Grinten, die in 1953 de KVP- 
Men geëntameerd. commissie inzake het vraagstuk van de staatkundige eenheid van 
ns een lijst uit juni de katholieken had voorgezeten, als eerste bezwaar tegen een 
oukema, W.J. Deet- fusie van ARP, CHU en KVP geopperd het feit dat 'het geeste- 
ooijmans, J. Reuge- lijk klimaat van het katholieke bevolkingsdeel grotelijk verschilt 
lnemers ieder eigen van dat van de reformatorische christenen'.51  Een tweede be- 
en gemeenschappe- zwaar was meer politiek van aard geweest. Een algemeen-chris- 
Ee confessionele par- teljke partij zou een meerderheidspartij kunnen zijn. Van der 
iitstrevend program; Grinten was echter van mening dat de christenen in het geeste- 
n' partijen en ande- lijk verdeelde Nederland niet moesten streven naar kabinetten, 
il en vooruitstrevend die uitsluitend uit christenen van christelijk-politieke huize  be- 
an  deze partijen en stonden.52  Als voordeel van regeren met de PvdA had Van der 
ieenschappeljk ont- Grinten bij deze zelfde gelegenheid genoemd, dat van de oven- 
ididaat-ministers.5°  ge partijen slechts de PvdA groot genoeg was om tezamen met 
zevenwerkgroepen de KVP een meerderheid te vormen. Een samengaan met één 

ten opstellen, dat tij- partij was eenvoudiger dan samengaan met meer partijen. Sa- 
veningen te houden menwerking met de PvdA lag voorts naar zijn overtuiging de 

dssie van negen per- - KVP beter dan samenwerking met de VVD: 'Een samenwerking 
te bereiden; Van de- met de VVD, anders dan bij wege van uiterste noodzaak, ver- 
)p: Van Eeghen, Van oorzaakt in het kiezerscorps van de KVP ernstige spanningen. 

Voor het katholieke kiezerscorps in zijn totaliteit is de PvdA een 
veel acceptabeler partner dan de VVD.'53  
De reden dat de binnen de partij relatief kleine stroming-Van 
der Grinten ook werd uitgenodigd voor de bijeenkomsten, was 
dat de KVP-leiding in deze fase zoveel mogelijk ieder lid  bin- 

rondslag en karakter nenboord wilde houden. Om dezelfde reden werd ook het DCN, 
gdiscussie binnen de dat eerder vrijwel was genegeerd, betrekkelijk onverwacht als 
nitiatief van AR-par- officiële stroming erkend.54  Beide stromingen waren bovendien 
officieel gesprek tus- in kwalitatief opzicht niet te veronachtzamen. 
1967 achtte het KVP- Ter voorbereiding op de regionale discussiebijeenkomsten in het 
trtij-politieke ontwik- najaar sprak het partijbestuur van de KVP uitvoerig met de re- 
nclusies te komen in- preSentanten van de vier stromingen. Met de voorman van de 
t daarom om in sep- KVP-radicalen, P.C.W.M. Bogaers, had KVP-partijvoorzitter 
ten te beleggen. Voor Aalberse zelfs een gesprek van drie uur.55  

uitgenodigd van de Op 12 augustus 1967 kwam echter een plotseling einde aan de 
Je: de christen-demo- rustige discussievoorbereidingen in de KVP. In De Tijd ver- 
ng-Van der Grinten. scheen die dag een bericht op de voorpagina over een brief van 
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Een bijeenkomst van het partijbestuur van de KVP in augustus 1967 Th.E.E. van Sch 
Een verdere esc naar aanleiding van het adres van KVP-radicalen. De latere PPR- 
een marathonzit voormannen mr. H. W. van Doorn en mr. E. G.M. Jurgens hier nog 
in het Romme  Ii  samen op de foto met Aalberse, Schmelzer en G.J.M. Horbach. 
het overleg in d 

enkele KVP-radicalen, die een verzoek om steun bevatte aan voort te zetten.6  
een aantal KVP-Kamerleden en oud-bewindslieden. kantie uitgeschr 
De voortijdige publikatie - de initiatiefnemers waren juist be- i gustus 1967 blee 
gonnen medestanders te zoeken om de brief vervolgens op 28 was de eigen vis 
augustus 1967 aan het partijbestuur en de partijraad te zenden zijn beoordeling 
- leidde laat op de avond van diezelfde twaalfde augustus 1967 halve op loyale 
tot het vrijgeven van de volledige tekst door de KVP-radicalen 
zelf. Onder het adres stonden op dat moment de namen van Aar- 
den, Alting von Geusau, Bogaers, Cals, Van Doorn, K.L.M. van 3.6 De reserve 

Eerd, H.C. Faas, Van Hulten, Joh.G.A. Janssen, Jurgens, Lub- 
bers, D.H.M. Meeuwissen, Mommersteeg en W.E. Siegmann.56 i De gang van zak 
Volgens het adres diende de partijraad van de KVP zich bereid evangelisch-radP 
te verklaren contact op te nemen met andere vooruitstrevende yes jegens de K' 
partijen en groepen. Het doel daarvan was om ruim vóór de vol- zijn partij merkt 
gende verkiezingen een hechte samenwerking tot stand te bren- een moeilijk par,  

gen, die een meerderheid in het parlement kon behalen. Na- zijn met ons te be 
drukkelijk werd onderstreept, dat het niet mocht blijven bij een lema. Daarin ho] 
samenwerking van personen, die op dat moment katholiek of ter op 15 septem 
protestant waren georganiseerd. Groepen als de PvdA en D'66 voorzat, verklaal 



- mochten van besprekingen niet worden uitgesloten. De kans, dat 
een samenwerking van alléén katholieken en protestanten de 
meerderheid zou behalen was gering. Dus was ook het nut van 
zo'n samenwerking voor een betere werking van het politieke 
stelsel gering Bovendien was er het gevaar,  dat een exclusief 
christelijke samenwerking - in het midden van het politieke 
krachtenveld - zou vervallen tot vaagheid en behoudzucht 57  

I Namens de bereikbare leden van de partijleiding van de KVP 
gaf de toenmalige politiek medewerker en voorlichtingsadviseur 
van de KVP-Tweede-Kamerfractie, P.J.A. van der Sanden, een 
afkeurend commentaar op het adres. Spoedig kwamen er uit het 
land echter sympathiebetuigingen jegens de KVP-radicalen, on- 
der meer van de zijde van een groep verontruste Brabantse 
KVP'ers.58  Ook een aantal Kamerleden schaarde zich achter het 
adres, te weten de Eerste-Kamerleden F.T. van der Maden, J.A. 
Middelhuis en J.G. Stokman O.F.M. en de Tweede-Kamerleden 
Aarden, Van Doorn, P.J. Janssen, mevr. Kessel, Mommersteeg, 

augustus  1967 Th.E.E. van Schaik en Westerterp.59  
Een verdere escalatie van het conflict bleef echter uit. Tijdens 

:l:rhier nog een marathonzitting van meer dan zes uur, op 26 augustus 1967 
Horbach. in het Romme Instituut in Baarn, besloot het KVP-partijbestuur 

het overleg in de Groep van Achttien 'in constructieve geest' 
un bevatte aan voort te zetten.  61  Tijdens een speciale, reeds vóór de zomerva- 
:den kantie uitgeschreven fractievergadering in Berg en Dal op 29 au- 
waren juist be- gustus 1967 bleek, dat geen enkel lid van de fractie voornemens 
rvo1gens op 28 was de eigen visie op partijvernieuwing tot factor te maken bij 

jraad te zenden zijn beoordeling van het beleid van het kabinet-De Jong, dat der- 
e augustus 1967 halve op loyale steun van de fractie kon blijven rekenen .61 
KVP-radicalen 

namen van Aar- 
om K.L.M. van 3.6 De reserves binnen de ARP 
i Jurgens

' 
 Lub- 

'.E. Siegmann.56  De gang van zaken rond het augustus-adres versterkte de bij het  
(VP  zich bereid evangelisch-radicale deel van de ARP-leiding aanwezige reser- 
ooruitstrevende yes jegens de KVP. In een vergadering van het presidium van  
aim  vóór de vol- zijn partij merkte Berghuis op: 'Wij bevinden ons een beetje in 
t stand te bren- een moeilijk parket. Spreker meent, dat wij voorzichtig moeten 
n behalen. Na- zijn met ons te begeven in de club van de heer Schmelzer en  Mel- 

Lt  blijven bij een lema. Daarin horen wij niet thuis. '61  Toen de AR-partijvoorzit- 
nt katholiek of ter op 15 september 1967 de derde bespreking van de Achttien 

e PvdA en D'66 voorzat, verklaarde hij - evenals in februari 1967 in het geval 
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van de 'spijtstemmers' - het eens te zijn met de strekking van 
het in augustus uitgelekte adres van de KVP-radicalen. 63 op-
nieuw ook clausuleerde hij echter zijn steun aan de radicalen. 
Met bepaalde concrete wenspunten was Berghuis het oneens. 
Met name betrof dit de opvatting van sommige radicalen, die de-
confessionalisering van hun partij voorstonden en de wens om 
vóór de verkiezingen vaste bindingen aan te gaan met partijen 
als de PvdA en D'66.64  Dit laatste nam echter niet weg, dat Berg-
huis geschrokken was van sommige reacties uit CHU en KVP 
op het stuk der KVP-radicalen: 'Wij voor ons, aldus spreker, heb-
ben toch enigszins het gevoel - en wij zouden het duidelijker 
eens moeten blijken te zijn bij verdere gesprekken -, dat de AR-
lijn niet helemaal parallel loopt met die van de KVP en CHU, 
zoals wij die aanvoelen en ervaren. Het zou onjuist zijn deze din-
gen te verdoezelen. Wij moeten dan niet in  communiqué's  doen 
of er niets aan de hand is. Wij moeten daarom dit maar eens uit-
spreken in deze kring.165  
Met name van CHU-zijde werd op deze laatste uitspraak enigs-
zins verontwaardigd gereageerd, zoals blijkt uit de volgende 
weergave van een interventie van Tilanus: 'Wat het door de heer 
Berghuis vermeende onderscheid van politieke lijn tussen ARP 
en CHU/KVP betreft, merkt spreker op, dat dit hem niet dui-
delijk is en dat het overigens te vroeg is daarover een uitspraak 
te doen. Daar zijn wij nog niet aan toe. ( ... ) Spreker zou het be-
treuren als er nu al een discongruentie tussen ARP en 
CHU/KVP werd geconstrueerd. Wij zijn bij elkaar om te kijken 
wat wij samen gemeen hebben. Dus moeten wij niet nu al gaan 
zeggen: er zijn verschillende lijnen.166  Ook Van Niftrik toonde 
zich onaangenaam verrast: 'Prof. Van Niftrik begint zich een 
beetje onbehaaglijk te voelen. Spreker dacht, dat voorop zou 
staan wat ons bindt. Nu heeft spreker de indruk, dat hij geëxa-
mineerd wordt op radicaliteit en progressiviteit. Deze sfeer is 
gans anders dan tijdens de eerste bespreking. ( ... ) Prof. Van Nif-
trik: jullie (AR) willen bepalen wat moet.'67  Berghuis hield ech-
ter staande, dat er 'nuance-verschillen' waren: 'De ARP - en dat 
is een strijd van vele jaren geweest - heeft tenslotte haar koers 
omgebogen in de richting van een sterker betrekken van de Po-
litiek op het evangelie, hetgeen programmatisch weergegeven 
wordt met betrekking tot allerlei belangrijke punten, zoals bij-
voorbeeld ondernemingsrecht, ontwikkelingshulp, enzovoort. In 
die zin bedoelt spreker zijn opmerkingen. Het spijt spreker, dat 
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prof. Van Niftrik zich wat onbehaaglijk voelt. Maar spreker heeft 
goed willen onderstrepen, dat de lijn van de evangelische radi-
caliteit de onze is en dat wij het daarover graag eens willen wor-
den. Het gesprek gaat door als in het begin. 68 
Het optreden van Berghuis had binnen de top van de ARP niet 
ieders instemming. Het lid van het moderamen S.  Silvis  signa-
leerde eind september 1967 een in zijn ogen merkwaardige gang 
van zaken: 'Aan de ene kant stellen wij, dat wij een eigen koers 
hebben, die wij niet willen laten bepalen door anderen. Aan de 
andere kant heeft de voorzitter steeds aangedrongen op chris-
ten-democratische samenwerking.'69  Berghuis repliceerde als 
volgt: 'De vraag is ( ... ) of de hoofdlijnen van de koers zoals die 
door ons is uitgestippeld, geaccepteerd worden. Het gaat niet om 
het overnemen van het AR program, maar het gaat om de te-
neur. De ARP spreekt misschien scherp, maar zij heeft daartoe 
ook wel het recht.570  
De ontevredenheid binnen het moderamen was hiermee echter 
niet weggenomen. Naar aanleiding van een voorstel van de Acht-
tien om een werkgroep in te stellen, die moest nagaan hoe en in 
welke vorm een eventuele concrete samenwerking zich zou moe-
ten voltrekken, verklaarde de directeur van de Dr. Abraham 
Kuyperstichting, Prins, op 20 oktober 1967 tegen het voorstel op 
zich geen bezwaar te hebben. Maar, zo voegde hij eraan toe: 
'Vaak is er echter veel te weinig begeleiding. Wij hobbelen van 
gesprek tot gesprek voort. Bij de werkgroepjes is de begeerte 
aanwezig elkaar te vinden. Daarom moeten wij als partij weten 
hoe wij de zaak willen uitwerken als wij elkaar programmatisch 
eventueel vinden. ( ... ) De heer Prins betoogt nogmaals, dat wij 
te incidenteel met deze zaken bezig zijn. Iedereen heeft het erg 
druk en dat maakt het moeilijker. Wij moeten weten waar wij 
heen willen koersen. Het gevaar is aanwezig, dat wij ons mee la-
ten slepen. De partij moet echter ergens willen uitkomen.  171  De 
partijsecretaris, W. de Kwaadsteniet, onderschreef het betoog 
van Prins volledig: 'De drie secretarissen kunnen wel bijeenko-
men, maar waar willen wij als partij heen? Hoe willen wij bezig 
zijn? '72  Over De Boer, die op dat moment voorzitter was van de 
ARJOS en deel uitmaakte van de AR-delegatie naar de Acht-
tien, staat voorts te lezen: 'De heer De Boer vindt, dat de leden 
van de delegatie teveel als individuen moeten optreden. Er vin-
den wel voorbesprekingen plaats, maar de zaak is niet ingebed 
in het centraal comité en in andere organen. ( ... ) De AR dele- 
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gatie is wel één, maar zij staat los van de rest. Wat is een ideale 
christelijke partijformatie? Wat streven wij na als partij? Wat 
zijn de foute tendenties bij CHU en KVP? Wij zouden verder 
komen, als wij over die vragen een oordeel hadden.'73  
Op het partijconvent van 21 oktober 1967 verklaarde Berghuis 
met betrekking tot de Achttien, dat hij hoopte dat KVP, CHU 
en ARP het eens zouden worden over de fundamenten van een 
christelijke politiek en christelijke partijformatie. De eigen in-
breng van de ARP in de Achttien werd in confessionele kring, 
in tegenstelling tot hetgeen men op grond van vroegere uitspra-
ken van de ARP had verwacht, zo nu en dan wel eens als sto-
rend voor de voortgang van het gesprek ervaren. Men ging de 
antirevolutionairen als 'dwarsliggers' zien. Berghuis: 'Dat komt 
naar mijn mening - en ik moet dat weer in alle bescheidenheid 
zeggen - omdat zowel KVP als CHU eerst nu in het begin van 
een ontwikkelingsproces zijn geraakt, als dat wat de AR Partij 
al een vrij groot aantal jaren heeft doorgemaakt en dat bij haar 
tot zekere uitkomsten heeft geleid, die zij niet meer wil prijs ge-
ven, maar ten aanzien waarvan zij hoopt dat wij het daarover 
met elkander eens worden.  '74  Mocht deze hoop beschaamd wor-
den, dan was het moment gekomen waarvan Berghuis zei dat hij 
er noch op hoopte, noch naar zou streven, 'dat wij de door ons 
gekozen koers (niet naar de letter maar naar de geest) moeten 
laten prevaleren boven een nauwer verband dan thans het geval 
is tussen de drie partijen, die op dit ogenblik in gesprek zijn'.75  

3,7 De KVP-partijraad van 8 en 9 december 1967 

Binnen de KVP werden in het najaar van 1967, aan de hand van 
een daartoe opgesteld Memorandum bestemd voor deelnemers 
aan KVP-bijeenkomsten over partijvernieuwing,76  binnen een 
tijdsbestek van vijf weken in' totaal 24 regionale bijeenkomsten 
gehouden, die elk door gemiddeld 60 deelnemers werden be-
zocht. Voorts kregen de ongeveer 400 werkgroepen van de KVP 
vier door het dagelijks bestuur van de KVP geformuleerde vra-
gen voorgelegd aan de hand waarvan de besluitvorming tijdens 
de KVP-partijraad van 8 en 9 december 1967 zou plaatsvinden. 
Deze vragen luidden als volgt: 1. Is partijvorming op basis van 
christelijke inspiratie in de huidige tijd wenselijk? 2. Moet de 
grondslag algemeen-christelijk of katholiek zijn? 3. Dient, zo- 

we 



lang een algemeen-christelijke partij nog niet realiseerbaar is, 
voorlopig het streven gericht te blijven op een hechte samen-
werking met ARP en CHU? 4. Moet vóór de verkiezingen een 
voorkeur worden uitgesproken voor regeringssamenwerking 
met anderen, moet er gestreefd worden naar een stembusak-
koord, of geen van beide? 
Het preadvies van het KVP-partijbestuur op vraag één luidde 
bevestigend. Bij stemming bleken 25 leden van het partijbestuur 
partijvorming op basis van christelijke inspiratie nog altijd wen-
selijk te achten. Een zestal leden wenste aan een bevestigend 
antwoord de voorwaarden van de radicaal vooruitstrevende stro-
ming binnen de KVP te verbinden, te weten dat een dergelijke 
partij voortdurend blijk diende te geven van een radicaal-evan-
gelische bewogenheid en moest streven naar de vorming van een 
breed progressief samenwerkingsverband. Er waren drie ont-
houdingen. Ten aanzien van de tweede vraag bleken 26 partij-
bestuursleden een partij op algemeen-christelijke grondslag voor 
te staan, zes leden volgden bij de beantwoording van deze vraag 
wederom de opvatting van de radicaal vooruitstrevende stro-
ming, terwijl er twee onthoudingen waren. Bij vraag drie wens-
ten 23 leden van het partijbestuur te streven naar samenwerking 
of federatie met ARP en CHU, met dien verstande dat de KVP-
partijraad zich in het najaar van 1968 in het licht van de dan be-
reikte resultaten opnieuw over deze vraag moest beraden, in het 
bijzonder voorzover het betrof de gezamenlijke programpunten. 
Zeven leden stelden weer de voorwaarden van de radicalen, bij 
een onthouding. De formulering van een preadvies ten aanzien 
van de vierde en laatste vraag verliep het moeizaamst. Uitein-
delijk betoonden zich 13 partijbestuursleden voorstander van het 
zo spoedig mogelijk uitspreken van een voorkeur. Zeven leden 
wensten te streven naar een stembusakkoord. Een twaalftal le-
den wilde noch het uitspreken van een voorkeur, noch een stem-
busakkoord. Een lid onthield zich van stemming. 77 
Tijdens dezelfde partijbestuursvergadering waarop dit preadvies 
werd vastgesteld, drongen vertegenwoordigers van de zuidelij-
ke kringen van de KVP aan op spoed bij de samenwerking met 
ARP en CHU. Men speelde met de gedachte om, wanneer ARP 
en CHU remmend zouden blijven werken, de KVP zelf om te 
vormen tot een 'Algemene Christelijke Volkspartij' (ACVP), 
Schmelzer achtte het echter niet juist zich wat dit betreft aan een 
tijdslimiet te binden: 

131 



Het zal voor ARP en CHU naar zijn mening waarschijnlijk niet het verslag vai 
mogelijk zijn binnen één jaar reeds tot een beslissing te komen 

- dit in tegensi 
over één nieuwe christelijk geïnspireerde partij waarbij dan dus een samenwer 
KVP, ARP en CHU zouden verdwijnen, met de CHU. I 
Evenmin acht hij het mogelijk reeds over een jaar protestants- de PvdA  rote  christenen van formaat beschikbaar te vinden als kandidaten 

' elk, niet zo bij   (voor Kamer en kabinet) van een door ons te formeren ACVP. 
Het opheffen van de KVP en de vorming van een nieuwe ACVP CHU moest w 
op tè korte termijn zou dan niet alleen zelfmoord betekenen voor groep, die rno€ 
de KVP maar ook het bestaan van het huidige kabinet bedreigen het niet duide 
en de regeerbaarheid van het land in gevaar brengen.78  de CHU deel i 

sis van Ofl5 pi 
Tijdens een nabeschouwing van deze vergadering in het dage- men.'83  
lijks bestuur merkte Schmelzer op te zijn geschrokken: 'Het ge- Dat een breul 
bleken gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en de geringe te danken aan 
kennis van zaken, met name in het Zuiden, vervullen hem met stelde resoluti 
zorg. ( ... ) Zeker ook met het oog op de regeerbaarheid van ons en 9 decembei 
land, is het waanzinnig om binnen een jaar de KVP om te vor- deze resolutie 
men tot een Algemeen-Christelijke partij indien binnen die ter- huidige tijd pi 
mijn geen resultaten met ARP en CHU in die richting bereikt mits een dergi 
zouden zijn.179  rakter draagt'. 
Op 17 november 1967 werden de antwoorden van de werkgroe- den uitgediept 
pen op de hierboven genoemde vragen bekend. Op de eerste stroming twee 
vraag over de wenselijkheid van partijvorming op basis van chris- aanvaard, terv 
telijke inspiratie antwoordde 76% van de werkgroepen bevesti- partij kritisch 
gend, waarvan 15,6% de voorwaarde van een radicale koers stel- diende in sam 
de. Ten aanzien van de vragen twee en drie koos 77% voor een streefd naar 'e 
algemeen-christelijke grondslag en voor hechte samenwerking sequent vooru 
met ARP en CHU, 1,5% was voor handhaving van de KVP en program onde 
een nog kleiner percentage voor de DCN-gedachte. Over vraag aliseerbaar wa 
vier waren de werkgroepen, evenals het partijbestuur zelf, ver- dergaande sar 
deeld: 23% was voor een voorkeursuitspraak, 37% eventueel de partijraad 2 

voor een voorkeursuitspraak, 20% voor een stembusakkoord en bereikte resul 
17% tegen beide.80  streven naar s 
Op 10 en 11 november 1967 hielden de christen-radicalen te moest worden 
Scheveningen hun eerder aangekondigde programcongres,  on-  Het amendeff 
der voorzitterschap van prof. mr. W.F. de Gaay Fortman.81  Op kwam was de 
initiatief van de KVP-leiding vond zowel voor als na het congres de resolutie  vv  
een gesprek plaats tussen het dagelijks bestuur van de KVP en Schmelzer de 
vertegenwoordigers van de KVP-radicalen. Deze gesprekken In een andere 
brachten beide partijen echter niet nader tot elkaar. Tekenend studiegroep in 
voor de afstand tussen beide partijen is het volgende citaat uit lijkheden war 
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het verslag van de eerste bespreking: 'De heer van Doorn zegt 
- dit in tegenstelling tot de heer Schmelzer - meer te geloven in 
een samenwerking met een deel van de PvdA dan bijvoorbeeld 
met de CHU. De kans iets te bereiken acht hij met een deel van 
de PvdA groter. Naar zijn mening behoren KVP, ARP en CHU 
niet zo bij elkaar.  182  Ook Aarden vroeg zich af waarom met de 
CHU moest worden samengewerkt: 'Zij zijn een minderheids-
groep, die moet trachten met anderen samen te werken. Hij zegt 
het niet duidelijk te vinden waarom op basis van ons program 
de CHU deel moet uitmaken van het kabinet en waarom op ba-
sis van ons program het huidige kabinet tot stand moest ko-
men.'83  
Dat een breuk binnen de partij niettemin werd afgewend, was 
te danken aan amendering van de door het KVP-bestuur opge-
stelde resolutie op de tweede dag van de KVP-partijraad van 8 
en 9 december 1967. In de uiteindelijk aangenomen versie van 
deze resolutie sprak de partijraad als zijn mening uit, dat 'in de 
huidige tijd partijvorming op christelijke grondslag gewenst is, 
mits een dergelijke partij een consequent vooruitstrevend ka-
rakter draagt'  .84  Hiertoe diende het program van de KVP te wor-
den uitgediept en nader geconcretiseerd, 'waarbij de inbreng van 
stroming twee [de radicalen] als een belangrijke bijdrage wordt 
aanvaard, terwijl voorts de realisering van het program door de 
partij kritisch dient te worden bezien'.  85  Volgens de resolutie 
diende in samenwerking met de ARP en CHU te worden ge-
streefd naar 'een algemeen christelijke volkspartij met een con-
sequent vooruitstrevend karakter, openstaand voor allen die het 
program onderschrijven'.  86  Zolang een dergelijke partij niet re-
aliseerbaar was, diende het streven te blijven gericht op een ver-
dergaande samenwerking of federatie, met dien verstande, dat 
de partijraad zich in het najaar van 1968 in het licht van de dan 
bereikte resultaten opnieuw zou beraden over de vraag of het 
streven naar samenwerking of federatie met de ARP en de CHU 
moest worden voortgezet.87  
Het amendement dat afscheiding van de KVP-radicalen voor-
kwam was de alinea over de inbreng van stroming twee, die aan 
de resolutie werd toegevoegd. In de formulering hiervan heeft 
Schmelzer de hand gehad .88 
In een andere resolutie droeg de partijraad het bestuur op een 
studiegroep in te stellen, die moest onderzoeken wat de moge-
lijkheden waren om aan de kiezers vóór de verkiezingen meer 
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duidelijkheid te verschaffen. Bij dit onderzoek diende, gelet op 
de besluiten neergelegd in de eerste resolutie, volgens de partij-
raad rekening te worden gehouden met de opvattingen van de 
ARP en CHU.89  

3.8 De algemene vergadering van de CHU van 
december 1967 

De uitkomst van de KVP-partijraad van 8 en 9 december 1967 
stemde de CHU tot tevredenheid. In een op 11 november 1967 
uitgegeven perscommuniqué had een zogeheten 'Groep van 16' 
een geheel of gedeeltelijk opgaan van de Unie in een andere po-
litieke groepering afgewezen, voorzover dit althans zou resulte-
ren in een verlies van de politieke zelfstandigheid van de Unie. 
Volgens deze groep diende een gemeenschappelijk verkiezings-
programma met de andere confessionele partijen niet op voor-
hand te worden uitgesloten, maar zij was van mening dat het 
CHU-beginselprogramma onverkort diende te worden gehand-
haafd.90  
Op 16 december 1967 nam de algemene vergadering van de 
Unie, die met ruim 1700 aanwezigen een van de drukbezochtste 
uit de geschiedenis van de Unie was, echter een resolutie aan, 
waarin zij uitsprak dat vastgehouden diende te worden aan par-
tijvorming op grondslag van het evangelie en waarin het dage-
lijks bestuur werd opgedragen met de delegaties van ARP en 
KVP te blijven streven naar een samenwerkingsverband met de-
ze partijen op basis van een gemeenschappelijke beginselver-
klaring, gevolgd door een gemeenschappelijk program voor een 
vooruitstrevend beleid.91  
Tevens nam de algemene vergadering van de Unie de door de 
commissie-Scholten gedane voorstellen integraal over. Com-
missies werden ingesteld ter voorbereiding van een nieuw CHU-
beginsel- en politiek werkprogram en ter bestudering van het 
vraagstuk van de stembusakkoorden. 92 
De laatstgenoemde commissie rapporteerde eind 1968 Het 
nieuwe beginsel- en politiek werkprogram van de CHU werd of-
ficieel vastgesteld in twee algemene vergaderingen, die respec-
tievelijk op 7 maart 1970 en 23 mei 1970 werden gehouden. In 
het oude, uit 1951 daterende beginselprogram was de enigszins 
theocratische opvatting van de taak van de overheid en kerk van  
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de CHU het meest pregnant tot uitdrukking gekomen in het eer-
ste lid van artikel 4: 'In overeenstemming met de historische ont-
wikkeling van het christendom op Nederlandse bodem moet Ne-
derland bestuurd worden als een christelijke staat in protestant-
se zin.  194  Het nieuwe artikel  VI  uit het beginselprogram van 1970 
gaf duidelijk blijk van een ontwikkeling op dit punt: 'De uit het 
christendom voortgekomen geestelijke en zedelijke normen zijn 
in de geschiedenis van ons volk niet buiten de leiding Gods om 
gevormd. Deze normen, die in menig opzicht opnieuw door de 
reformatie zijn gestempeld, behoren de samenleving in Neder-
land te blijven beïnvloeden. Met inachtneming van deze normen, 
die in het licht van het evangelie in iedere tijd een actuele toe-
passing behoeven, dient de overheid het geestelijk en zedelijk 
welzijn van ons volk te bevorderen.195  In artikel I van het nieu-
we program stond, dat de Unie 'het bijbelse getuigenis van Gods 
beloften en geboden van beslissende betekenis [acht], zowel voor 
de overheid als voor mens en maatschappij' •96 

Deze relatief snelle veranderingen veroorzaakten wel de nodi-
ge spanningen binnen de CHU. Deze kwamen met name tot uit-
drukking in het optreden van de zogeheten 'Centrumgespreks-
groep'.97  Deze uit de 'Groep van 16' voortgekomen groep, die 
officieel in mei 1968 werd opgericht, stelde zich ten doel te voor-
komen, dat de koers van de CHU werd omgebogen naar 'links'. 
Zij bepleitte een zelfstandige Unie, 'staande in het centrum van 
het Nederlandse politieke leven'.98  Tot het werkcomité van de 
Centrumgespreksgroep behoorden in 1968 C. van Genderen, lid 
van de Provinciale Staten van Utrecht, F. Kool, secretaris van 
de kiesvereniging Huizen  (NH),  J.W. Pier, lid van de Provincia-
le Staten van Groningen, W.F. Reus, lid van de Provinciale Sta-
ten van Noord-Holland, J. Richter, voorzitter van de kiesver-
eniging Rijswijk (Z-H), D. Schouten, lid van de Provinciale Sta-
ten van Noord-Brabant en L. de Snayer, raadslid in Vlaardin-
gen. Na zijn ministerschap, vanaf 1971, zou ook Beernink deel 
uitmaken van deze groep.  

SEE  

Binnen de ARP deed de besluitvorming in de KVP geluiden op-
gaan om de reserves jegens het overleg in de Achttien te laten 
varen. Zo verklaarde Veerman tijdens de vergadering van het 
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Dr.  WP.  Berghuis, de hand aan het roer, de ogen op de kim: een 
vertrouwde pose voor een antirevolutionair voorman. Als voorzitter 
van de ARP (19564968) trachtte hij de christen-democratische 
samenwerking te combineren met een evangelisch-radicale koers. 

Centraal comité van 16 december 1967: 'Onze opstelling ten aan-
zien van het gesprek zal minder gereserveerd moeten worden. 
Het lijkt er op dat wij - in hetgeen te voorschijn komt - onszelf 
zullen terugvinden. In 't verleden kwam bij ons meer naar vo-
ren, dat wij desnoods zelfstandig door zouden gaan. Nu zullen 
wij ons meer moeten richten op onze positieve inbreng in de 
"18".'99  Berghuis bleek er mee te kunnen instemmen om over de 
globale richting waarin de Achttien zich moesten bewegen van 
gedachten te wisselen in het centraal comité. Hij vond echter, dat 
de ARP nog niet zover was dat zij een beslissing kon nemen over 
de politiek die de partij diende te volgen: 'De voorzitter is van 
mening, dat bij de KVP een beslissing over de belangrijke pun-
ten is uitgesteld. Kunnen wij nu zeggen waar wij heen willen? 
Moeten wij niet afwachten hoe het verder bij KVP en CHU zal 
gaan?"" Toen Veerman hierop stelde dat de KVP en de CHU 
tekort zouden worden gedaan wanneer een afwachtende houding 
werd aangenomen, merkte Berghuis op: 'De voorzitter acht het  
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gevaar van hoogmoedigheid onzerzijds aanwezig. Wij moeten er 
voor oppassen, dat wij onszelf niet beter achten of dat men van 
ons de indruk krijgt, dat wij ons beter achten.5101  
Een dag later verklaarde verklaarde Schmelzer tijdens een bij-
eenkomst van de Groep van Achttien te streven naar een nieu-
we christelijk geïnspireerde volkspartij. Naar zijn indruk was de 
KVP in dit opzicht verder dan de ARP en CHU: 'Wij zijn, aldus 
spreker, morgen al wel bereid de KVP op te heffen, wanneer er 
dan gelijk een nieuwe partij kan worden gevormd, met tegelijk 
een beroep op de christenen in de PvdA, VVD, et cetera. Een 
samenwerkingsverband/federatie zien wij als een fase in de ont-
wikkeling.1102  Schmelzer refereerde aan de druk, die vanuit de 
zuidelijke kringen was uitgeoefend in het KVP-partijbestuur om, 
indien ARP en CHU niet binnen één jaar zover waren, de KVP 
maar alleen de kern te laten worden van een nieuwe partij: 'Spre-
ker heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Een dergelijke benade-
ring is niet zo geloofwaardig als er geen protestantse mensen van 
kaliber in zo'n partij van meetaf meespelen. Ook zou de ver-
trouwenspositie worden geschaad tussen de drie partijen, als-
mede de vertrouwenssfeer voor het huidige kabinet (regeer-
baarheid van het land). Deze reactie is in het zuiden positief op-
gevangen. Men is er bereid het gezonde ongeduld te beheersen. 
Maar spreker signaleert het wel als een niet onbelangrijk symp-
toom. Er is naar sprekers overtuiging een positief perspectief in 
het najaar 1968 nodig om de zaak in het gareel te houden.` 
Berghuis merkte van zijn kant echter op, dat het punt van de 
vorm van samenwerking nog niet aan de orde was: 

Wel hebben de AR sinds jaar en dag gezegd, dat het moet naar 
samenwerking van de christelijke partijen, met als eindideaal één 
christelijke partij. De KVP heeft nu een uitspraak gedaan. Dat is 
haar goed recht. Zij is een grote partij en zij blijft de grootste 
groep. Hier zit ook een psychologische kant aan de zaak. Spre-
ker is het met prof. Van Riessen eens, dat het fout zou zijn het 
eind-ideaal te forceren. Spreker is voor: zoveel mogelijk, als past 
bij de ontwikkeling. Spreker spreekt momenteel zelfs niet van fe-
deratie. Spreker acht het van belang, dat wij in 1971 uitkomen 
met zeer duidelijk op elkaar afgestemde programs, en vervolgens 
een campagne en kandidatenlijsten. Dat kan zelfs zonder fede-
ratief verband. Gedacht kan ook aan de vorming van één fractie. 
Dat gebeurt ook in gemeenteraden. Hoe uiteindelijk de Organi-
satie van de samenwerking moet zijn, is niet eens het belangrijk-
ste.104  

re kim: een 
41s voorzitter 
ratische  
ale  koers. 

telling ten aan-
ioeten worden. 
komt - onszelf 
meer naar vo-
aan. Nu zullen 
inbreng in de 

tien om over de 
n bewegen van 
rond echter, dat  
:on  nemen over 
oorzitter is van 
elangrijke  pun-
ij heen willen? 
/F en CHU zal  
VP  en de CHU 
htende houding 
,rzitter acht het 

137 



Eind januari 1968 stelde Berghuis in het moderamen van zijn 
partij, dat hij innerlijk met nog iets zat: Spreker moet eerlijk be-
kennen, dat hij nog niet zover is, dat hij zich happy voelt met de 
gedachte om met bepaalde KVP'ers en CHU'ers in één partij te 
zitten.'105  De verwikkelingen in de KVP rond de verkiezing van 
een nieuw partijbestuur, waarover verderop meer, sterkten 
Berghuis verder in de gedachte dat een afwachtende opstelling 
was geboden: 'De voorzitter meent, dat een breuk in de KVP 
moeilijkheden zou geven. Wij moeten ons beslist niet distancië-
ren van onze radicale geestverwanten. Spreker wil voorzichtig 
zijn met het wekken van de indruk alsof wij in een boot zitten, 
waar wij niet meer uit kunnen. ( ... ) De voorzitter meent, dat het 
bij een breuk voor ons de vraag is of wij verder moeten gaan met 
het gesprek.'106  
Op 10 februari 1968, gaf Berghuis te kennen in verband met zijn 
gezondheidstoestand terug te treden als AR-partijvoorzitter,107  
Kort hiervoor had hij afgezien van een benoeming tot burge-
meester van Hilversum. Berghuis zou nog een aantal jaren lid 
zijn van de Eerste Kamer, op het laatst zonder er het woord te 
voeren.108  In 1977 nam hij definitief afscheid van de politiek, diep 
ongelukkig met de op dat moment reeds ver gevorderde sa-
menwerking tussen ARP, CHU en KVP en de daarmee in zijn 
ogen gepaard gaande teloorgang van de ARP als vooruitstre- 
vende partij.109 t 

Op de deputatenvergadering van 15 juni 1968 in De Doelen volg-
de Veerman hem op. Veerman, die klassieke letteren en rech-
ten had gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en de VU, 
was onder meer parlementair redacteur geweest van Trouw en 
rector van het Christelijk Lyceum te Delft. Voor de ARP was 
hij lid geweest van de gemeenteraad van Rijswijk (Z-H) en 
Tweede-Kamerlid van 3 april 1962 tot 4 juni 1963. Sinds 1967 
maakte hij opnieuw deel uit van de Tweede Kamer. Uit enkele 
hierboven geciteerde uitspraken van Veerman zou kunnen wor-
den afgeleid, dat hij minder moeite had met de samenwerking 
tussen ARP, CHU en KVP dan Berghuis. Tijdens zijn voorzit-
terschap van de ARP, dat van 1968 tot 1973 heeft geduurd, leek 
Veerman echter op dit punt voortdurend te laveren. Vermoe-
delijk is deze opstelling, althans ten dele, voortgekomen uit een 
welbewuste poging van zijn kant om de AR-partij, inclusief de 
radicalen, zoveel mogelijk bijeen te houden.110  
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3.10 '(..) 6f gezamenlijk aan de regering (.,) deelnemen, 
6f gezamenlijk niét' 

Of met het op de KVP-partijraad van 8 en 9 december 1967 be-
reikte resultaat de vrede binnen deze partij definitief was gete-
kend, daarover waren de verwachtingen vanaf het begin niet al 
te hoog gespannen geweest. Trouw, bijvoorbeeld, had daags na 
de partijraad in een hoofdredactioneel commentaar geschreven: 
'Er kwam geen breuk, ook geen verzoening. Alleen een bestand. 
De slag in Arnhem (Musis  Sacrum)  bleek geen beslissende slag, 
maar een tussenspel.' 111  
Inderdaad brak al bij de verkiezing van een nieuw partijbestuur 
in januari 1968 - partijvoorzitter Aalberse had geruime tijd te-
voren te kennen gegeven als voorzitter te willen aftreden` -, 
een crisis uit. De door een kleine commissie  113  voorbereide of-
ficiële voordracht vermeldde A.P.J.M.M. van der Stee als voor-
zitter.  114  Het partijbestuur van de KVP nam tijdens een bewo-
gen, meer dan zes uur durende vergadering op 6 januari 1968 de-
ze voordracht over. Bij de stemming behaalde Van der Stee 29 
van de in totaal 36 stemmen, P.J. Engels vier, F.G. van der Gun 
een, terwijl twee blanco stemmen werden uitgebracht.'15  
Daags na de vergadering gaven de KVP-radicalen te kennen dat 
zij geen vertrouwen konden stellen in het bestuur, gelet op de 
verdere samenstelling van dit college. 6  Om uit de impasse te 
geraken werd op voorstel van de KVP-fractievoorzitters in de 
Eerste en Tweede Kamer, H.M. van Lieshout en Schmelzer, een 
commissie van goede diensten ingesteld, bestaande uit Cals»7  
J.H.J. Maenen, K.T.M. van Rijckevorsel en Romme. 
De commissie van goede diensten was nog aan het werk, toen 
de drie confessionele fractievoorzitters - Biesheuvel, Mellema 
en Schmelzer - op 14 februari 1968 gezamenlijk optraden in een 
TV-uitzending van de KVP. Tijdens dit geënsceneerde vraagge-
sprek stelde Schmelzer de vraag: 'Wanneer het niet zover zou 
zijn gekomen voor de volgende verkiezingen [tot één nieuwe 
christelijk geïnspireerde volkspartij], zou het dan niet wenselijk 
zijn dat de KVP, de ARP en de CHU vóór de verkiezingen zo-
danig als een eenheid opereren dat we ofwel met z'n drieën in 
het kabinet, ofwel met zijn drieën buiten het kabinet zouden 
zijn? Wat vindt u daarvan collega Biesheuvel? '118  Biesheuvel be-
antwoordde deze vraag als volgt: 

139 



Ik zou dat een goede zaak vinden, mijnheer Schmelzer, als we dat 
voor elkaar zouden kunnen krijgen. In het verleden hebben we 
dacht ik te vaak een eigen weg gekozen. Te vaak zijn we ge-
scheiden opgetrokken, te vaak zijn we ook verschillend opgetre-
den als drie christelijke partijen. Dat heeft verwarring gesticht in 
onze gelederen. En we zijn nu bezig ons leven te beteren. Een 
hechte samenwerking is aan het groeien met een programma dat 
zich ook begint af te tekenen. Een programma dat duidelijk is, 
dat concreet is en dat ook vooruitstrevend is en dat tenslotte ge-
baseerd is op onze gezamenlijke christelijke levensovertuiging. 
Dat is een goede zaak. Wanneer een program er zo uitziet dan 
geloof ik dat het als een magneet zal werken voor al die mensen 
- en dat zijn er heel wat - die bij ons horen. ik geloof echt: we 
zijn met de eenheid van de christen-democratische partijen op de 
goede weg.119  

Mellema sloot zich hierbij aan. Hij geloofde, 'dat het inderdaad 
voor de kiezer bijzonder plezierig zou zijn en ook duidelijk zou 
zijn wanneer wij van te voren - en dat is dus nu al - zeggen dat 
wij een zodanige gelijkgerichtheid hebben dat wij of gezamen-
lijk aan de regering zullen deelnemen, of gezamenlijk niét'.120  
Biesheuvel was, na een studie rechten aan de VU, van 1945 tot 
1947 secretaris geweest van de Provinciale Voedselcommissaris 
Noord-Holland en van 1947 tot 1952 secretaris van de afdeling 
Buitenland van de Stichting voor de Landbouw. Van 1952 tot 
1959 was hij algemeen secretaris van de Nederlandse Christelij-
ke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) en van 1959 tot 1963 voor-
zitter van deze Organisatie. Ook had hij de Internationale Fede-
ratie van Agrarische Producenten (MAP) voorgezeten. Voor de 
ARP had hij van 1956 tot 1963 deel uitgemaakt van de Tweede 
Kamer, terwijl hij in de kabinetten-Marjnen, -Cals en -Zijlstra 
minister van Landbouw en Visserij en vice-premier was geweest. 
Na het mislukken van de formatiepoging van Biesheuvel uit 1967 
was de verstandhouding tussen Biesheuvel en Schmelzer aan-
vankelijk koel geweest. Biesheuvel nam het Schmelzer kwalijk 
dat deze tijdens de kabinetsformatie van 1967 had vastgehouden 
aan een KVP'er op Economische Zaken, zonder daarvoor met 
kandidaten te komen die hij als formateur geschikt achtte.  121  De 
eerste maanden van zijn fractievoorzitterschap had Mellema 
echter, daarin gesteund door Unievoorzitter Tilanus, gepro-
beerd hun relatie te verbeteren, wat in de loop van dat jaar leek 
te lukken.122  Mellema was landbouwer en sinds 1959 lid van de 
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Omdat de christen-democratische samenwerking te traag van de grond 
kwam gaven de drie confessionele fractievoorzitters Schmelzer (KVP), 
mr. B. W. Biesheuvel (ARP) links en rechts op de foto en J. T. Mellema 
(CHU), in een gezamenlijk tv-optreden op 14 februari 1968 uiting aan 
hun onderlinge verbondenheid. Hun motto 'Samen uit, samen thuis' 
viel slecht bij de christen-radicalen die kort daarop de PPR zouden 
oprichten. 

Tweede-Kamerfractie van de CHU. Toen Beernink op 5 april 
1967 als minister van Binnenlandse Zaken was toegetreden tot 
het kabinet-De Jong, was Mellema hem opgevolgd als fractie-
voorzitter. 
De banden tussen de drie fractievoorzitters bleven bestaan, toen 
Tilanus Mellema in het parlementaire jaar 1968-1969 verving we-
gens publikaties over diens betrokkenheid bij een aanrijding. Zo 
merkte Tilanus in een terugblik op: 

Ik heb met Biesheuvel en Schmelzer een bijzonder goed, bijna 
dagelijks contact gehad over de zaken die op dat moment in de 
Kamer aan de orde waren. Ook stimuleerden wij onze fractiege-
noten zoveel mogelijk om steeds overleg te plegen met de colle-
gae van de twee andere fracties op de diverse departementale ge-
bieden. Iedere maand hadden Norbert, Barend en ik een eetge-
sprek. Meestal zaten wij in Des indes, waar niet te veel publiek 
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kwam en wij gedurende de maaltijd en dikwijls een hele tijd daar- uit het verslag 
na rustig alle politieke strategische zaken van wat langere termijn februari 1968: 
met elkaar konden doornemen. Wij spraken over het werk in de 
Kamer, maar ook over de ontwikkeling van de samenwerking van De heer 
onze partijen. 123 - wordt na 

ten onrec 
Op zichz 

Tegen deze achtergrond bezien was het min of meer vanzelf- heer Aan 
sprekend, dat Mellema de uitnodiging aanvaardde om samen die groep 
met Schmelzer en Biesheuvel in een TV-uitzending van de KVP, 
te verschijnen. Een andere vraag is, waarom Schmelzer - met Tijdens een g 
medeweten van Aalbers&-24 - het initiatief heeft genomen tot dit ten op 19 febr 
gemeenschappelijke TV-optreden. Tegenover R. Ammerlaan wezig waren, 
heeft Schmelzer naderhand opgemerkt dat hem naarmate de tijd aan hun voor 
verstreek duidelijker werd, dat het niet langer verantwoord was eerste gezame 
te wachten op het advies van de wijze mannen. Schmelzer: 'ik het land, dat c 
ontwaarde steeds sterker, dat er in die radicalengroep enkelen 
waren, die zeer nadrukkelijk op de christelijk geïnspireerde 
grondslag en de christen-democratische samenwerking wilden 3.11 De sche 
blijven staan, maar dat anderen eigenlijk geen cent meer voor 
die grondslag en die samenwerking gaven.'125  Schmelzer vroeg Het gezanienli 
zich met name af wat er zou gebeuren, wanneer de KVP-radi- zer leek aan te 
calen het advies van de wijze mannen niet zouden afwijzen. In bij de radicale 
dat geval was het niet ondenkbaar dat er een stroming in de KVP rakter van het 
aanwezig zou blijven, met een vertegenwoordiging in de partij- seerd. Deze si 
top, die voortdurend zou trachten de christelijke grondslag te de KVP-partij 
verlaten, die het vertrouwen van ARP en CHU in de KVP zou maakt waren. 
blijven schokken en die de christen-democratische samenwer- aangenaam ve  
king  waar mogelijk zou bemoeilijken. Daarom moest volgens 0p24 februari 
Schmelzer vóór de verkiezing van het nieuwe KVP-partijbestuur acties onder d 
de samenwerking tussen ARP, CHU en KVP een zodanige im- katje plaats v 
puls krijgen, dat deze moeilijk meer kon worden teruggedraaid sten. In dit ra 
en ook de radicale bestuurs- en fractieleden zich zouden reali- voorzitter te ai 
seren dat aan de samenwerking tussen de drie confessionele par- nog twee radic 
tijen niet meer te tornen viel. Het gemeenschappelijk TV-op- der Gun en J. 
treden was hiervan het resultaat.126  gens het voor 
Biesheuvel heeft Schmelzers suggestie aangegrepen om binnen drie radicalen 
de ARP de discussie over de samenwerking met CHU en KVP voor het ondc 
een nieuwe impuls te geven, zonder daarover tevoren overleg te diensten nog c 
voeren met partijvoorzitter Veerman.  127  Dat sommigen in AR- voorzitter van 
kring de bedoelingen van Schmelzer met het TV-interview be- dit bedanken 
vroedden èn daarmee instemden, bewijst de volgende passage fonisch contac 
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uit het verslag van de vergadering van het moderamen van 16 
februari 1968: 

De heer Veerman heeft de indruk, dat in KVP-kring gestreefd 
wordt naar een zuivering onder de christen-radicalen, al of niet 
ten onrechte. 
Op zichzelf zou een splitsing gezond zijn. Op dit moment is de 
heer Aarden de spreekbuis van alle radicalen. Dat is jammer. In 
die groep heerst een solidariteit, die te vèr gaat .128 

Tijdens een gezamenlijk optreden in de schouwburg te Drach-
ten op 19 februari 1968, waarbij rond de duizend personen aan-
wezig waren, hielden Schmelzer, Biesheuvel en Mellema vast 
aan hun voor de televisie gedane uitspraak. Het betrof hier het 
eerste gezamenlijke optreden van de drie fractievoorzitters in 
het land, dat door verscheidene andere zou worden gevolgd. 

3.11 De scheiding der geesten 

Het gezamenlijk optreden van Biesheuvel, Mellema en Schmel-
zer leek aan te slaan bij de leden van ARP, CHU en KVP, maar 
bij de radicalen viel het slecht. Vooral het onherroepelijke ka-
rakter van het 'Samen uit, samen thuis' werd door hen bekriti-
seerd. Deze slogan achtten zij in strijd met de afspraken die op 
de KVP-partijraad van 8 en 9 december 1967 in Arnhem ge-
maakt waren. Ook Cals was, blijkens zijn aantekeningen, on-
aangenaam verrast door de gang van zaken.129  
Op 24 februari 1968 vond naar aanleiding van de verontruste re-
acties onder de radicalen in partij en fractie vervroegde publi-
katie plaats van het rapport van de commissie van goede dien-
sten. In dit rapport werd voorgesteld Bogaers alsnog als vice-
voorzitter te accepteren, onder Van der Stee. Daarnaast zouden 
nog twee radicalen tot het KVP-bestuur toetreden, te weten Van 
der Gun en J.L,Th. Siepman. Het totale partijbestuur zou vol-
gens het voorstel moeten bestaan uit vier christen-democraten, 
drie radicalen en twee 'neutralen' .131  Toen Bogaers bedankte 
voor het ondervoorzitterschap, zond de commissie van goede 
diensten nog een vervolgbrief aan de fractieleider en de partij-
voorzitter van de KVP, waarin zij mededeelde dat Aarden van 
dit bedanken door Bogaers de zaterdag ervoor tijdens een tele-
fonisch contact met geen woord had gerept. In de door de  corn- 
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missie twee dagen eerder ontvangen brief, die was getekend door te verklaren, th 
Aarden, was de voordracht integendeel 'niet onaannemelijk' ge- sulteren in een 
noemd. De KVP-radicalen hadden blijkens deze brief wel 'ver- drie partijen rn 

trouwen' in de voorgedragen samenstelling, alleen geen 'opti- litieke ideologi 
maal vertrouwen'.131  tijen. Door de2 

Diezelfde avond vergaderde een vijftigtal KVP-radicalen in Stee, behalve 

Utrecht over wat hen te doen stond. De bijeenkomst duurde tot vertrouwen va 
DCN 3  half vijf in de ochtend.132  Uiteindelijk besloten diegenen onder en het 

de KVP-radicalen, die de politieke koers van groter belang acht- De AR-radica 

ten dan de christelijke grondslag, de partij te verlaten. De frac- van de uitgetr 

tievergadering van de volgende ochtend duurde slechts een half optimistischer 

uur. De radicalen Van Doorn, Aarden, P.J. Janssen en mevr. wikkeling in  hi  

Kessel traden uit. Van hen verliet Van Doorn, die sinds 1961 te- aan het reeds 
vens voorzitter was van de KRO, het parlement. De overige drie in de KVP W$ 

vormden de groep-Aarden. er een relatie I 

Ook andere radicalen - onder wie Bogaers, Van Eerd, Van Hul- van de partij. I 

ten en Jurgens - verlieten de partij. Op  1 maart 1968 vormden tioflair. Zij me 
zij tezamen de Partij Radikalen. Op 27 april 1968 volgde in Dron- tot geldmg koi 
ten de oprichting van de Politieke Partij Radikalen, waarvan  Bo-  stelling van de 
gaers de eerste voorzitter werd.133  Voor Bogaers, die een voor- gens de radica 

stander was van een christelijk geïnspireerde beginselpartij, werd de partij te blij 
echter reeds betrekkelijk snel duidelijk dat de PPR hem op dit I Op 20 april 19 

punt niet zou voldoen. In 1970 verliet hij de PPR,134  om nog la- PPR, kwam 'S 

ter naar de KVP terug te keren. van de AR-we  

Niet alle radicalen volgden Aarden en Bogaers. De leden van de den weer tot l( 
kerngroep van KVP-radicalen, die hun lidmaatschap van de re daartoe uitl 

KVP niet opzegden, gaven een verklaring uit, waarin stond dat i Radicalen. In 
een beslissing om uit te treden 'prematuur' was en dat het voor- lende ARWG 
stel van de commissie van wijze mannen 'een redelijke basis' gaf i Kuiper en Sch 

voor samenwerking. Deze verklaring was ondertekend door Hoewel de  CF  
A.J.H. Bartels, mevr. H.M.J. Beyaert-Drost, H. ten Brink, Cals, het optreden 

Th.C.M.A. Elsenburg, Van der Gun, Joh.G,A. Janssen, Laan, ook zij niet aa. 

H.P.B.A. Letschert, Meeuwissen, Mommersteeg, P.  Ong Tung  
Gie, Van Schaik, F.W.M. Schmelzer, A.J.C. Wagemakers en 
Westerterp.135 1 3.12 Het inte 
In maart 1968 stelde het partijbestuur van de KVP voor de der- 
de maal binnen twee maanden een bestuursvoordracht op,136  Aan de voora 
waarna Van der Stee in een openbare vergadering van de KVP- KVP-fractie  Ii  

bestuursraad in Utrecht op 30 maart 1968 de voorzittershamer schort. De all 
van Aalberse overnam. Van der Stee was een voorstander van thans eerst de 
samenwerking van ARP, CHU en KVP. Hij liet echter niet na te spreken O 
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te verklaren, dat deze samenwerking volgens hem niet mocht re-
sulteren in een gesloten front van de confessionele partijen. De 
drie partijen moesten tevens beschikken over een duidelijke po-
litieke ideologie en bereid zijn tot samenwerking met andere par-
tijen. Door deze nadruk op de politieke koers verkreeg Van der 
Stee, behalve van de christen-democratische stroming, ook het 
vertrouwen van een deel van de in de KVP gebleven radicalen 
en het DCN.'37  
De AR-radicalen volgden in februari 1968 niet het voorbeeld 
van de uitgetreden KVP-radicalen. Van belang hierbij was de 
optimistischer kijk, die veel AR-radicalen hadden op de ont-
wikkeling in hun eigen partij. Zij waren in feite uit op deelname 
aan het reeds in gang gezette heroriëntatieproces. Anders dan 
in de KVP was men het er in de ARP bovendien over eens, dat 
er een relatie moest blijven tussen grondslag en politieke koers 
van de partij. De radicalen in de ARP waren volop antirevolu-
tionair. Zij meenden alleen, dat de ARP haar programma beter 
tot gelding kon brengen met de PvdA. Ook de welwillende op-
stelling van de - ten dele evangelisch-radicale - AR-leiding je-
gens de radicalen speelde een rol bij hun beslissing om binnen 
de partij te blijven. 138 
Op 20 april 1968, één week vóór het oprichtingscongres van de 
PPR, kwam 's ochtends in Bunnik een groep van 26 oud-leden 
van de AR-werkgroepen (ARWG) samen. Deze ARWG wer-
den weer tot leven gebracht en fuseerden die middag met ande-
re daartoe uitgenodigde AR-adhesiebetuigers van de Christen-
Radicalen. In de kerngroep van de medio 1969 160 leden tel-
lende ARWG zaten onder anderen Boukema, P.J.A. Idenburg, 
Kuiper en Scholten. Idenburg trad als woordvoerder op. 
Hoewel de  CH-radicalen de nodige bezwaren koesterden tegen 
het optreden van Mellema, Biesheuvel en Schmelzer, dachten 
ook zij niet aan uittreden. 139 

3.12 Het interimrapport van de Achttien 

Aan de vooravond van het uittreden van de radicalen uit de 
KVP-fractie hadden de Achttien hun werkzaamheden opge-
schort. De algemene overtuiging was die avond geweest, dat 
thans eerst de drie partijen gelegenheid moesten krijgen zich uit 
te spreken over het door de Achttien tot dan toe verrichte 
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werk.14° Op  ii  maart 1968 brachten de Achttien met het oog den bijeenkom 
hierop een interimrapport uit, bestaande uit de nota Principiële van een interve 
uitgangspunten en een drietal programmatische stukken, Vre- berse: 'Een stu] 
despolitiek en ontwikkelingslanden, Rechtvaardiger inkomens- en algemeen. Er w 
vermogensverdeling en Het functioneren van de overheid in de logie gehanteer 
moderne samenleving, twee citaten afb 
Van deze vier rapporten trok de nota over principiële uitgangs- 1 dit stuk betreft 
punten, opgesteld door de directeur van de Dr. A. Kuyperstich- inbrengen in de 
ting - Prins -, de meeste aandacht. In deze nota erkende Prins, ten oppassen d 
dat het evangelie geen 'uitgewerkte politieke gedragsregels' be- het voor God c 
vat. Hij voegde hier echter onmiddellijk aan toe dat het wèl in- Ook bij de best 
spireert tot een bepaalde mens- en maatschappijvisie waaruit I Groep van  Ac]  
zo'n beleid dient voort te vloeien. Teneinde de hiervoor beno- verschillen ge 
digde 'vertaalslag' te kunnen maken, achtte hij partijvorming o - brengt ons te s 
confessionele grondslag - ook anno 1968 nog - een geschikt in- heid. Wat kom 
strument: terecht als wij 

Wij menen (...) dat door middel van een politieke Organisatie die 
Prof. Van Niftn

d  opgaat m e fl zich door het evangelie wil laten gezeggen, de evangelische bood- 
de naaste buite schap op de meest vruchtbare wijze in de politiek tot uitdrukking 
toen nog bij m kan worden gebracht. De concretisering van de verbinding tus- 

sen evangelie en politiek behoeft zich dan immers niet te beper- hierbij aan: 'Th 
ken tot de individuele meningsvorming bij die leden van de par- iets gemist wol 
tij die zich door het evangelie willen laten leiden - zoals in een entegen, merkt 
niet-christelijke partij het geval is - maar zij kan gestalte krijgen bij de medeme 
door een collectieve bezinning binnen de partij. Die politieke me- anders vertrou 
ningsvorming binnen de partij kan zich bovendien voltrekken in Wij zijn samen 
een geestelijk klimaat dat harmonieert met de diepste levens- Het duurt te la 
overtuiging van de leden van de partij. Een klimaat dat een waar- 

] De uiteindelijk  borg is voor de bereidheid bij de leden van de partij elkaar over 
man het uitdri en weer te confronteren met het evangelie .141 
verde het inte 

Bij de bespreking van eerdere concepten van het rapport waren grote  problem  
accentverschillen merkbaar geweest. Zo bevat het verslag van dering van dez 
de vergadering van het dagelijks bestuur van de KVP van 19 ju- heid van stemi 
ni 1967, waarin het eerste concept werd besproken ,14' de vol- de Groep van 
gende passage: 'In grote lijnen en als uitgangspunt is men het Achttien spoe 
met de nota eens. In deze "taal" is het stuk echter zeker niet structuur van 
voor publicatie geschikt. ( ... ) De heer Van der Gun wil gaarne cratie, het wet' 
tot nadere concrete voorstellen komen waardoor een geleidelij- mogeljkheder 
ke groei kan ontstaan naar een gemeenschappelijk program. De De algemene 
voorliggende verklaring is te algemeen, er moet meer perspec- gediende en d 
tief geboden worden. '141  Het verslag van de kort hierna gehou- motie, waarin 



den bijeenkomst van de Achttien bevat de volgende weergave 
van een interventie van de toenmalige KVP-partijvoorzitter Aal-
berse: 'Een stuk als dit acht spreker voor gebruik naar buiten te 
algemeen. Er wordt ook een te moeilijk bespreekbare termino-
logie gehanteerd. '144  Uit dit laatste verslag zijn ook de volgende 
twee citaten afkomstig: 'De heer Gielen vreest, wat het begin van 
dit stuk betreft, dat wij op deze manier een kerkelijk instituut 
inbrengen in de politiek. '141  En: 'De heer Cals vindt, dat wij moe-
ten oppassen de indruk te wekken, dat wij de mensen zijn, die 
het voor God opnemen. 1146 
Ook bij de bespreking van het tweede concept van de nota in de 
Groep van Achttien, op 15 september 1967, waren er accent-
verschillen geweest. Zo merkte Van Niftrik op: 'De inleiding 
brengt ons te snel naar de samenleving en de medemenselijk-
heid. Wat komt er van het wezen van een confessionele partij 
terecht als wij het eens worden over slechts dit minimum? ( ... ) 
Prof. Van Niftrik meent, dat de belijdenis van God hier helemaal 
opgaat in de naastenliefde. Er is ook een relatie tot God waar 
de naaste buiten De delegatie van de ARP sloot zich - 
toen nog bij monde van Berghuis, die de vergadering voorzat - 
hierbij aan: 'De voorzitter is het eens met prof. Van Niftrik, dat 
iets gemist wordt van de verticale lijn.  148  Van KVP-zijde, daar-
entegen, merkte Cals op, 'dat het juist te lang duurt voor het stuk 
bij de medemenselijkheid komt. Je wil bekende dingen horen, 
anders vertrouw je het niet. Waarom willen wij samenwerken. 
Wij zijn samen christenen. Moet dat in dit stuk zo erg uitvoerig? 
Het duurt te lang. Zo slaat het niet aan naar buiten. 1149 
De uiteindelijke inhoud van het rapport was echter, zoals Veer-
man het uitdrukte, 'goed reformatorjsch'.150  Mede hierdoor le-
verde het interimrapport van de Achttien voor de CHU geen 
grote problemen op. Op  18 mei 1968 sprak de algemene verga-
dering van deze partij in Groningen in een met grote meerder-
heid van stemmen aangenomen resolutie uit, dat het gesprek in 
de Groep van Achttien diende te worden voortgezet en dat de 
Achttien spoedig ook rapporten moesten uitbrengen over de 
structuur van de samenleving, het functioneren van de demo-
cratie, het welzijnsbeleid, inclusief het cultuurbeleid .en over de 
mogelijkheden van organisatorische samenwerking. 151 
De algemene vergadering verwierp een door A.K. Verweij in-
gediende en door de  CH-radicalen Mol en Viersen gesteunde 
motie, waarin werd voorgesteld pas politieke consequenties te 
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trekken uit het gesprek in de Achttien, nadat het nieuwe CHU-
program zou zijn vastgesteld. Slechts enkele leden stemden 
vóór.152  
In de discussies tijdens het AR-partijconvent van 25 mei 1968 
openbaarden zich twee stromingen. De ene stroming legde de 
nadruk op de gemeenschappelijke (christelijke) grondslag van 
ARP, CHU en KVP. Voor de andere stroming woog eenheid 
van politieke koers zwaar. 
In de door het convent met algemene stemmen aangenomen re-
solutie werd dit dilemma afgewezen. Volgens deze resolutie 
rechtvaardigden de omstandigheden van dat moment niet een 

- 

in een andere historische situatie ontstane 
- gescheidenheid van 

diegenen, die vanuit dezelfde evangelische inspiratie een poli-
tiek wilden bedrijven gericht op vernieuwing van de samenle-
ving. De ARP zag als een van de hoofdlijnen van haar beleid 
'het streven naar samenwerking van christelijke partijen en, waar 
mogelijk, het samenvoegen van politieke activiteiten van allen 
die - krachtens de bijbelse belijdenis van Christus' Koningschap 
over de wereld - in de geestelijke, politieke en maatschappelij-
ke tegenstellingen een gemeenschappelijke roeping hebben te 
vervullen'.'53  Tegelijk werd in de resolutie echter het voorbe-
houd gemaakt, 'dat niet alleen overeenstemming zal dienen te 
bestaan over een gemeenschappelijk uitgangspunt en een in 
hoofdzaken gemeenschappelijk en duidelijk program, maar ook 
over de wijze waarop dat program het beste tot uitvoering kan 
worden gebracht'  .154  Voor dit voorbehoud hadden met name de 
radicalen en de ARJOS zich sterk gemaakt. Het zou in de jaren 
die volgden in verschillende ARP-resoluties terugkeren.` Ten-
slotte achtte het AR-partijconvent het ook noodzakelijk, dat de 
verhouding tot de PPR onderwerp van bespreking zou uitma-
ken in de Groep van Achttien.156  
Tijdens de partijraad van de KVP op 8 juni 1968 werd de dis-
cussie over Principiële uitgangspunten ingeleid door een rede van 
P.A.J.M. Steenkamp, die daartoe was uitgenodigd door partij-
voorzitter Van der Stee. Steenkamp was van 1949 tot 1954 be-
drijfseconoom geweest bij de NV Uithoornse Bacon- en Con-
servenfabriek en van 1954 tot 1966 directeur van deze fabriek. 
In 1960 had hij een benoeming aanvaard tot buitengewoon hoog-
leraar in het sociaal recht aan de Technische Hogeschool Eind-
hoven, in 1966 tot gewoon hoogleraar. Tussen 1968 en 1970 pre-
sideerde hij het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerk- 



provincie te Noordwijkerhout.'57  Steenkamp kende de reforma-
torische denkwereld. In 1951 was hij aan de Katholieke Econo-
mische Hogeschool Tilburg gepromoveerd tot doctor in de eco-
nomische wetenschappen op een proefschrift over De gedachte 
der bedrijfsorganisatie in protestants-christelijke kring. Van 1946 
tot 1948 was  hi  voorzitter geweest van het Amsterdamse Jeugd-
parlement, dat geen katholieke maar een christen-democratische 
fractie telde.158  
In zijn rede voor de KVP-partijraad van 8 mei 1968 koos Steen-
kamp voor de eerste maal publiekelijk positie in de discussie over 
de grondslag van de KVP en de eventueel te vormen nieuwe par-
tij, door te stellen: 'Het evangelie bevat ( ... ) geen politieke bood-
schap, maar het bevat wel waarden, die wij moeten verwoorden 
in staatkunde en maatschappij. ( ... ) Mijn standpunt is, mijnheer 
de voorzitter, dames en heren, dat er vandaag in ons land nog 
wel behoefte is aan een moderne volkspartij, een volkspartij die 
Oe evangelische waarden - en meer niet - die in onze levensbe-
schouwing steeds centraler zijn komen te staan, nu bijzaken en 
ballast weggevallen zijn, die deze evangelische waarden in ge-
meenschappelijke bezinning en in grote bescheidenheid vertaalt 
voor onze samenleving. 159  Steenkamp sprak van de oproep en 
opdracht van Handelingen 1:8: 'Er is een woord dat mij bijzon-
der lief is, mijn leven lang, en dat woord luidt: "Gij zult mijn ge-
tuigen zijn". Welnu dames en heren ik geloof dat deze klem-
mende oproep en opdracht "Gij zult mijn getuigen zijn" niet be-
perkt is tot het persoonlijke leven, daar is geen sprake van. ik 
vind - en ik mag dat dan nog gewoonweg - ik vind dat ik in dit 
land, vandaag en in de huidige situatie het beste gestalte kan ge-
ven aan die opdracht door bij te dragen tot een moderne, evan-
gelische volkspartij, mits deze partij aan bepaalde voorwaarden 
voldoet. '160  Tevens vroeg hij zich af: 

Och mijnheer de voorzitter, wanneer houden wij in dit theologi-
serende volk toch eens op met elkaar voor het röntgenapparaat 
te zetten om de mate van christelijke inspiratie te bepalen? 
Wanneer stoppen we er toch mee om elkaar door te lichten op 
de hoeveelheid evangelische gezindheid?161  

Aan het eind van zijn rede signaleerde Steenkamp een tiental 
kernvraagstukken voor de politiek van de eerstvolgende jaren. 
Hij noemde respectievelijk de armoede elders in de wereld, vei-
ligheidsbeleid, Europa, inkomens- en vermogensverhoudingen, 

irii 



woningbouw, werkgelegenheid, een sterker accent op de collec- grammatisch ni 
tieve voorzieningen, onderwijs- en cultuurbeleid,  democratise-  ganen waren V( 

ring en vernieuwing van het Nederlandse staatsbestel .162 lijke vormen v2 

Ondanks hier en daar forse kritiek vanuit de werkgroepen op de niveau. Hij we 
protestantse toonzetting van het rapport Principiële uitgangs- waren er Kame 
punten, keurde de KVP-partijraad van 8 juni 1968 het rapport in de Provinciale 
grote lijnen goed. Definitieve besluitvorming over de vraag of progressieve cc 
het ook kon worden beschouwd als concretisering van de 'alge- een positieve d 
meen christelijke volkspartij' die de KVP-partijraad van 8 en 9 zijn plaats. 167 
december 1967 te Arnhem voor ogen had gestaan, werd van het De gedachteng 
najaar van 1968 verschoven naar november 1969. Eerst diende ken. Deze mer 
een eigen KVP-verkiezingsprogramma te worden opgesteld, op: 'Als we er 
waaraan de voorstellen van de Achttien konden worden ge- nood. ( ... ) Alle: 
toetst.163  er met het oog 

doen een aant 
lende  regional(  

3.13 De brief aan de lagere partij-regionen Geheel anders 
deel was dat ei 

Op 12 augustus 1968 ontbrandde binnen het dagelijks bestuur po-verschil' be 
van de KVP een discussie over het tempo waarin de samenwer- reactie op de o  
king  met ARP en CHU zich voltrok. Verschillende deelnemers te spreken: 'W 
aan de discussie bleken de bereikte resultaten te mager te yin- len tegenover c 
den. Onder de ontevredenen bevond zich de voorzitter van de te gevaar in de 
kring-Limburg van de KVP, H.H. Veringa, die er nog eens aan manoeuvreerb 
herinnerde dat de resoluties van Arnhem dienden te worden uit- niet meer tot 
gevoerd: 'Als de ARP en/of CHU hierin niet willen meegaan, kan worden. I 
moeten we niet schromen het alleen te doen. Het nieuwe gezicht waarmee niet i 
van de partij moet zo spoedig mogelijk tot stand komen.'164  een hechte san 
Twee weken later werd op deze problematiek teruggekomen, een hechte blc 
waarbij werd geconcludeerd dat in de Groep van Achttien, die Ondanks deze 
haar werkzaamheden inmiddels had hervat,  165  thans snel tot za- tember 1968 e 
ken moest worden gekomen: 'Als maximum geldt daarbij te ko- die te nemen: 
men tot een christelijke partij. Hoewel bij voorbaat vast staat dat welzijnsbeleid 
dit niet mogelijk zal zijn, wil men toch in elk geval zoveel mo- Duidelijkheid 
gelijk bereiken.'166  Deze  commis  
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de Achttien opperde minister van 5 
Van der Stee de gedachte om, naast het werk dat op dat moment kamp, met Ei 
reeds werd verricht, een program in hoofdzaken op te stellen, Concretiserin 
Gelijktijdig zou een gesprek kunnen worden geopend over de te onderzoekc 
vraag hoe een samenwerking tussen de drie partijen organisato- den verschaft 
risch vorm gegeven moest worden, wanneer deze eenmaal pro- men van same 
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nt op de collec- grammatisch mogelijk was gebleken. Vanuit de lagere partijor- 
d,  democratise-  I ganen waren volgens Van der Stee vragen gekomen over moge- 
este1.162  ljke vormen van samenwerking op provinciaal en gemeentelijk 

kgroepen op de niveau. Hij wees erop, dat er niet zoveel tijd meer was. In 1971 
ipiële uitgangs- waren er Kamerverkiezingen en reeds in 1970 verkiezingen voor 
8 het rapport in de Provinciale Staten en de gemeenteraden: 'Wanneer de 
ver de vraag of progressieve concentratie het thema van de dag gaat worden, is  
rig  van de 'alge- een positieve daad van de drie grote christelijke partijen wel op 
raad van 8 en 9 zijn plaats. 167 
n, werd van het De gedachtengang van Van der Stee bleek Tilanus aan te spre- 
9. Eerst diende ken. Deze merkte volgens het kort verslag van de bijeenkomst 
den opgesteld, op: 'Als we er nu niet mee beginnen raken we in 1970 in tijd- 
[en worden ge- nood. ( ... ) Allerlei regionale en plaatselijke besturen vragen wat 

er met het oog op 1970 moet gebeuren. We zouden er goed aan 
doen een aantal modellen gereed te hebben die op de verschil- 
lende regionale en plaatselijke omstandigheden passen.1168  
Geheel anders lagen de zaken echter voor Veerman, die van oor- 
deel was dat er tussen Van der Stee en hem een duidelijk 'tem- 

igelijks bestuur po-verschil' bestond.  169  Ook over de van KVP-zijde verlangde 
ri de samenwer- reactie op de opstelling van de progressieve partijen was hij niet 
tde deelnemers te spreken: 'Wanneer wij een positieve daad zouden moeten stel- 
e mager te yin- len tegenover de progressieve concentratie stuiten wij op het gro- 
)orzitter van de te gevaar in de Nederlandse politiek: de blokvorming, waardoor 
r nog eens aan manoeuvreerbaarheid verdwijnt en verstarring toeneemt, zodat 

n te worden uit- niet meer tot een goede regering of een goed beleid gekomen 
villen meegaan, kan worden. Het gevaar is, dat een monolitisch blok ontstaat, 
nieuwe gezicht waarmee niet meer te praten zou zijn. Wanneer wij hier ontijdig 

I komen. 1164 een hechte samenwerking zouden vinden, zouden wij anderzijds 
teruggekomen, een hechte blokvorming oproepen.5170  
n Achttien, die Ondanks deze meningsverschillen besloten de Achttien in sep- 
tans  snel tot za- tember 1968 een tweetal nieuwe programmatische punten in stu- 
it daarbij te ko- die te nemen: de economische macht van de onderneming en het 
at vast staat dat welzijnsbeleid.171  Hiernaast zou de reeds ingestelde commissie 
wal zoveel mo- Duidelijkheid thans zo snel mogelijk met haar werk beginnen. 

Deze commissie onder voorzitterschap van de katholieke oud- 
;httien opperde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, G.M.J. Veld- 
op dat moment kamp, met F.A. Bibo als secretaris, die later ook wel commissie 
Ei op te stellen. Concretisering samenwerking werd genoemd, had als opdracht 
opend over de te onderzoeken hoe aan de kiezers meer duidelijkheid kon wor- 
jen organisato- den verschaft vóór de verkiezingen alsmede de mogelijke vor- 
e eenmaal pro- men van samenwerking tussen ARP, CHU en KVP na te gaan.172  
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Op 21 september 1968 kwam ook in het centraal comité van de lijkt te gaan, is 
ARP de vraag aan de orde, hoe de opstelling van de confessio- niet thuis zuller 
nele partijen diende te zijn ten aanzien van samenwerkingsvor- worden of radi 
men bij de in 1970 te houden Staten- en raadsverkiezingen. Aan- paald worden. I 
leiding vormde in dit geval de ontwikkeling in Friesland, waar ons .1178 Aan he 
ARP, CHU en KVP bezig waren met de opstelling van een ge- deljke stemmil 
meenschappelijk provinciaal program.173  Veermans eerste reactie kema, Feddem 
was opnieuw terughoudend. Wel was hij van mening, 'dat de Si- tegen de zin, w 
tuatie nu anders ligt dan vier jaar geleden. Maar men kan de zaak met de strekkin 
niet rondmaken terwille van de provincies. Zou men op korte ter- mité unaniem I 
mijn daar tot resultaten komen met enige fanfare, dan kan dat moderamen in2 
mogelijk repercussies ten gevolge hebben die landelijk politiek be- Na in het wee] 
zien ongewenst zijn.  1174  In de notulen van de vergadering van het de woordvoerd 
centraal comité van een kleine maand later leest men: 'Spreker klaarde Veerm 
[Veerman] zegt, dat het duidelijk is, dat de KVP in sommige plaat- 16 december 1 
sen bezig is iets te forceren. Spreker dringt er daarom op aan voor- ervóór zijn mdi 
zichtig te zijn. En mochten er verwijten worden gemaakt, dan vindt kon liggen .'80 ] 
spreker dat men die maar voor lief moet nemen, ( ... ) Spreker heeft verband met d4 
het gevoel, dat men nu vroeger denkt aan de Statenverkiezingen bespreking van 
dan vorige keren het geval was. Dan is dat niet helemaal gezond. gewoon doorga 
Het betekent, dat er onzekerheid aanwezig is. Spreker vindt dat In de tijdens d 
wij als partij rustig onze eigen gang moeten gaan.9175  Maar op 21 brief aan de lag 
oktober 1968 was het Veerman persoonlijk die er in de Groep van worden verzon 
Achttien op aandrong, dat een richtlijn zou worden opgesteld over Groep van Act 
samenwerking tussen de drie partijen op lokaal en provinciaal ni- de ontwikkelin 
veau. Daartoe werd inderdaad besloten. 176 tegenover hadd 
Toen de drie partijvoorzitters als gevolg hiervan een brief aan positief tegeno 
de lagere partij-regionen opstelden, werd deze binnen de KVP veaus van hun 
spoedig beschouwd als een 'test-case' voor de wil tot verder- comité van de I 
gaande samenwerking bij met name de ARP,177  In antirevolu- ter de navolgei 
tionaire kring leidde de kwestie echter tot ernstige verdeeldheid, gesteld, dat me 
Tijdens een ruim zeven uur durende vergadering van het cen- vlak. Wij zijn d 
traal comité van de ARP op 14 december 1968 gaf de AR-radi- I vinciale Staten 
caal Feddema in duidelijke bewoordingen te kennen, waaruit tot een federat 
zijn aarzeling ten aanzien van de samenwerking van de drie par- tijen als zodan 
tijen in het algemeen en de brief aan de lagere partij-regionen Waren ARP e 
in het bijzonder voortkwam: 'Het oriënterende karakter van de Noord-Braban 
"18" is voorbij. Uit de gevolgde procedure blijkt, dat de ARP Statenverkiezii 
niet meer vrij is. Onze zelfstandigheid is niet meer aanwezig. De bant. In  Limb  
top van de ARP wordt onder druk gezet door de lokale achter- 'CCP-lijst,  uit ,  

ban van de partij. Het klimaat in een CDU, waar het naar toe teljke Partijen 
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lijkt te gaan, is dusdanig, dat veel mensen in de ARP zich daar 
niet thuis zullen voelen. Daarom moet deze brief niet verzonden 
worden of radicaal worden gewijzigd. Nu moet de strategie be-
paald worden. Beslissen wij nu niet, dan beslissen de feiten over 
ons.  '178  Aan het eind van deze vergadering werd zonder hoof-
delijke stemming een communiqué vastgesteld. P.C. Bos, Bou-
kema, Feddema en J.N. Scholten tekenden echter bezwaar aan 
tegen de zin, waarin stond dat het centraal comité akkoord ging 
met de strekking van de brief. Vervolgens sprak het centraal co-
mité unaniem het vertrouwen uit in de partijvoorzitter en het 
moderamen inzake het gevoerde beleid.179  
Na in het weekeinde telefonisch contact te hebben gehad met 
de woordvoerder van de AR-radicalen, P.J.A. Idenburg, ver-
klaarde Veerman tijdens de vergadering van het moderamen op 
16 december 1968, dat - in tegenstelling tot wat de zaterdag 
ervóór zijn indruk was geweest - hier het begin van een breuk 
kon liggen.180  Tegelijkertijd was hij echter van oordeel, dat in 
verband niet de geloofwaardigheid van de ARP die avond de 
bespreking van de brief van de partijvoorzitters in de Achttien 
gewoon doorgang moest vinden, hetgeen ook gebeurde.181  
In de tijdens deze samenkomst van de Achttien vastgestelde 
brief aan de lagere partij-echelons, die op 19 december 1968 zou 
worden verzonden, stond te lezen dat de werkzaamheid van de 
Groep van Achttien op nationaal niveau duidde op een bepaal-
de ontwikkeling, waar de betreffende drie partijen zich positief 
tegenover hadden gesteld. Deze partijen stonden in beginsel ook 
positief tegenover soortgelijke ontwikkelingen op de lagere ni-
veaus van hun organisaties.  182  Conform de wens van het centraal 
comité van de ARP werd in de brief van de partijvoorzitters ech-
ter de navolgende clausulering opgenomen: 'Het wordt op prijs 
gesteld, dat men niet vooruit loopt op de resultaten op landelijk 
vlak. Wij zijn daarom van mening, dat de samenwerking bij Pro-
vinciale Statenverkiezingen 1970 niet moet leiden tot een fusie, 
tot een federatie of een overkoepelingsorgaan van de drie par-
tijen als zodanig.1183  
Waren ARP en CHU voorheen in de provincies Limburg en 
Noord-Brabant met een gezamenlijke lijst uitgekomen, bij de 
Statenverkiezingen van 1970 gebeurde dit alleen in Noord-Bra-
bant. In Limburg kwam er, evenals in Friesland, een zogeheten 
'CCP-ljst' uit van ARP, CHU en KVP ('Combinatie van Chris-
telijke Partijen').184  
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Bij de gemeenteraadsverkiezingen van datzelfde jaar behaalden in haar werkstu 
de CCP-lij sten in totaal 7,1% van de stemmen, tegen 7,0 voor de kiezingen van 
(uitsluitend uit protestants-christelijke partijen samengestelde) Hiernaast  diem  
PCG-lijsten, 3,4% voor de ARP, 3,3% voor de CHU en 11,0% geerakkoord' 1< 
voor de KVP.185  koord', dat wil 

aldus gevormde 
behalen, dan zc 

3.14 Over kleine en grote regeerakkoorden Indien het niet: 
groot regeeraki 

Afgezien van de brief aan de lagere partij-regionen, leek er uit tijen moeten tr 
het gesprek tussen de delegaties van ARP, CHU en KVP wei- zicht te verschal  
fig  meer te komen. Op  2 juni 1969 schreef Tilanus vanaf zijn het afleggen va 
ziekbed - hij was op dat moment herstellende van een hartin- Het rapport we 
farct - een brief aan zijn collega-fractievoorzitters Biesheuvel en nomen - beslui 
Schmelzer om hen deelgenoot te maken van zijn zorgen en te- verantwoordeli. 
leurstelling over de gang van zaken in de Groep van Achttien: cussiestuk voor 
'Het elan waarmee Aalberse, Berghuis en ik na de verkiezingen : Ook elk van de 
van 1967 zijn begonnen lijkt mij verdwenen te zijn. ( ... ) Wat in de onderhavige 
het begin en in het vergaderseizoen 1967/68 een geïnspireerde missie Duideliji 
groep van christenen was, is in het vergaderseizoen 1968/69 in onder voorzitte 
het zand gelopen als een vrijblijvende economische debating- schillen van inz 
club.'186  

I 
bestaande uit 

In tien punten deed Tilanus in zijn brief een voorstel om het H.Th.J,F. van 
overleg weer op gang te brengen, waarbij zijn gedachten onder Westerterp had 
meer uitgingen naar de opstelling van een basisprogram, het aan titeld 'Partijver 
de partijsecretariaten en wetenschappelijke instituten opdragen geschreven, dat 
zoveel mogelijk samen te werken, een gemeenschappelijk se- Nederland gaai 
cretariaat in 1970 en overleg en onderlinge afstemming van de open katholicisi 
kandidatenlijsten bij de eerstvolgende verkiezingen, palen. De hieru 
Schmelzer187  en BiesheuveV88  reageerden welwillend op de brief. In het voet 
Er veranderde echter weinig.189 Op  22 september 1969 vond de den zal de 
twintigste, tevens laatste vergadering plaats van de Achttien. keling van 
Rapporten werden vastgesteld over de herziening van de  on-  gemene Ne 
dernemingsstructuur, de economische macht van de onderne- verschillen( 
ming en het welzijnsbeleid.191  De Achttien besloten deze rap- maatschap 
porten ter beoordeling voor te leggen aan de drie partijen. Daar- tingen. Hel 
bij zou tevens worden gevraagd of in het licht van de bereikte als beoogd 

resultaten de conclusie gerechtvaardigd was, dat de drie partij- gangspunt 
volkspartij en het programmatisch eens zouden kunnen worden.191  
stellen: het 

Vier dagen later rapporteerde ook de door de Groep van Acht- mentele m 
tien ingestelde commissie Duidelijkheid. Deze commissie beval beschaving. 
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in haar werkstuk ARP, CHU en KVP aan om tijdig vóór de ver-
kiezingen van 1971 een 'klein regeerakkoord' aan te gaan.192  
Hiernaast diende 'ernstig' te worden onderzocht of dit 'klein re-
geerakkoord' kon worden uitgebreid tot een 'groot regeerak-
koord', dat wil zeggen met ook andere partijen erbij. Mocht de 
aldus gevormde combinatie bij de verkiezingen een meerderheid 
behalen, dan zou daaruit een kabinet kunnen worden gevormd. 
Indien het niet mogelijk bleek met andere partijen een dergelijk 
groot regeerakkoord te sluiten, zouden de drie christelijke par-
tijen moeten trachten vóór de verkiezingen aan de kiezers in-
zicht te verschaffen omtrent hun voornemens, bijvoorbeeld door 
het afleggen van een intentieverklaring.193  
Het rapport werd, conform een - op voorstel van Veerman ge-
nomen - besluit van de Achttien van 22 september 1969, onder 
verantwoordelijkheid van de commissie aangeboden als een dis-
cussiestuk voor de partijen. 194 
Ook elk van de drie partijen afzonderlijk stelde een rapport over 
de onderhavige materie op. In het bijzonder in de KVP-com-
missie Duidelijkheid, die evenals de commissie van de Achttien 
onder voorzitterschap stond van Veldkamp, waren daarbij ver-
schillen van inzicht naar voren gekomen.195  Een subcommissie, 
bestaande uit secretaris Bibo, Couwenberg, H.A.M. Elsen, 
H.Th.J,F. van Maarseveen, Van Rijckevorsel, Veldkamp en 
Westerterp had in één van haar concepten in een paragraaf ge-
titeld 'Partijvernieuwing - Naar een Nederlandse Volkspartij' 
geschreven, dat op basis van wat er in de katholieke wereld in 
Nederland gaande was, mocht worden geconstateerd, dat het 
open katholicisme de verdere ontwikkeling steeds meer zou be-
palen. De hieruit te trekken conclusie was duidelijk: 

In het voetspoor van de krachten, die reeds in deze richting stuw-
den, zal de KVP zich dienen in te stellen op een verdere ontwik-
keling van het sociale volkspartijtype in de richting van een al-
gemene Nederlandse volkspartij, die open staat voor mensen uit 
verschillende maatschappelijke kringen en van verschillende 
maatschappelijke kringen en van verschillende geestelijke rich-
tingen. Het christen-democratische samenwerkingsverband, zo-
als beoogd door de resoluties van Arnhem, kan kern en uit-
gangspunt worden van een ontwikkeling in deze richting. Een 
volkspartij als hier bedoeld zou zich tot algemeen doel kunnen 
stellen: het werken aan een verdere ontwikkeling van de funda-
mentele menselijke waarden, die ten grondslag liggen aan onze 
beschaving, met bijzondere accentuering van de solidariteit in na- 
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tionaal en internationaal verband en met erkenning van de we-
zenlijke betekenis van Christendom en Humanisme als inspira-
tiebronnen.196  

Tijdens de bespreking van dit concept verzetten Romme, 
Schmdzer, Van der Stee en ook Veldkamp zelf zich tegen deze 
passage.197  
Op 15 november 1969, toen het rapport van de commissie Dui-
delijkheid van de Achttien inmiddels was verschenen, bedankte 
het KVP-Eerste-Kamerlid en DCN-lid Copray voor het lid-
maatschap van de commissie.198  Twee dagen later volgde een be-
dankbrief van Couwenberg, 'wegens de ontoelaatbare wijze, 
waarop de partijleiding bij herhaling zich gemengd heeft in het 
werk van de commissie, waardoor de belangrijkste DCN-bijdra-
gen uit het uit te brengen rapport verwijderd zijn'.199  
In het op 24 november 1969 gereedgekomen rapport van de 
KVP-commissie Duidelijkheid stelde de commissie, dat de pas-
sages over het 'klein regeerakkoord', het 'groot regeerakkoord' 
en de 'intentieverklaring' uit het rapport van de commissie Dui-
delijkheid van de Groep van Achttien haar volledige instemming 
hadden,20° 

De behandeling van de tweede reeks rapporten van de Groep 
van Achttien verliep bij de CHU en de KVP zonder noemens-
waardige problemen. Binnen de ARP lag de situatie gecompli-
ceerder. De partijtop was overwegend vóór de opstelling van een 
gemeenschappelijk urgentieprogram. De AR-radicalen waren 
hierover onderling verdeeld, waarbij Feddema en anderen ge-
leidelijk kwamen te staan tegenover collega-radicalen als Bou-
kema, P.J.A. Idenburg, Kuiper en J.N. Scholten. Op 31 oktober 
1969 publiceerde Feddema met 68 anderen een open brief, waar-, 
in hij er bij het AR-partijconvent op aandrong de oriënterende 
besprekingen tussen de ARP, de CHU en de KVP thans als af-
gerond te beschouwen en zich intern te beraden op de vraag of 
de ARP haar toekomst al dan niet zou verbinden aan de CHU 
en de KVP in één politiek verband. Tot elke prijs moest worden 
vermeden, dat onder de noemer van een christelijke concentra-
tie een 'centrumgroepering' ontstond.201  
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Veerman constateerde tijdens de vergadering van het centraal 
comité van 24 oktober 1969, dat als algemeen punt in de discus-
sie had gespeeld: 'aber mir fehlt der Glaube. Men gelooft er niet 
aan. Spreker heeft het daar wat moeilijk mee. Men kan bij spre-
ker begrip vinden als gezegd wordt dat de punten een en twee 
[van de ontwerp-resolutie voor het AR-partijconvent van 8 no-
vember 19691 te pretentieus zijn. Maar als men zegt niet in de 
KVP en de CHU te geloven, als men vindt dat alleen de AR 
goed is en dat de beide andere partijen een blok aan het been 
zijn, dan vindt spreker dat te ouderwets, te pretentieus, te man-
nenbroederig geredeneerd. Wij spreken toch over christelijke 
partijen. Zouden wij niet wat meer hoop moeten hebben, niet 
wat relativeren dat de ARP hèt antwoord gevonden heeft?5202  
Volgens Veerman was in de punten een en twee van de resolu-
tie gepoogd tot uitdrukking te brengen waaraan een christelijke 
partij zou moeten voldoen. De twijfel moest de ARP echter ook 
op zichzelf betrekken: 'Hebben wij het altijd zo goed gedaan? 
Sinds ongeveer 1960 is er wel wat veranderd in de partij. Maar 
zijn de antirevolutionairen sinds die tijd wedergeboren? Er is 
nog veel oude plunje. Daarom mogen wij wel wat bescheiden 
zijn. ( ... ) Het betoog van de heer Feddema vindt spreker eigen-
lijk wat te overdreven kritisch tegenover KVP en CHU. '203 
Teneinde een dreigende scheuring te voorkomen, bracht partij-
voorzitter Veerman tijdens het AR-partijconvent van 8 novem-
ber 1969 niettemin een fasering aan in de besluitvorming. Alvo-
rens het overleg met de KVP en de CHU over het gemeen-
schappelijke urgentieprogramma te openen, zou de ARP een ei-
gen beleidsprogram opstellen en voorwaarden formuleren waar-
aan het gemeenschappelijk urgentieprogram moest voldoen. Het 
eigen beleidsprogram diende volgens de door het AR-partij-
convent aangenomen resolutie tijdens het voorjaarsconvent van 
1970 aan de orde te komen, de stukken voor het gemeenschap-
pelijk urgentieprogram tijdens het najaarsconvent van dat 
jaar  .201  Onder deze condities ging het AR-partijconvent op 8 no-
vember 1969 akkoord met de drie rapporten van de Groep van 
Achttien. 
De AR-radicalen leken zich redelijk te kunnen vinden in dit 
compromis. De tegemoetkomendheid van Veerman lokte ech-
ter op haar beurt kritiek uit, met name bij AR-fractievoorzitter 
Biesheuvel, Deze pleitte in de extra vergadering van het mode-
ramen van 13 november 1969 voor een spoedig overleg over 
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voorbereidende werkzaamheden op grond van de rapporten van 
de Achttien: 

Uit angst voor de Feddema's durft men niet zo te beslissen als 
spreker voorstaat. Straks hoeft niet namens spreker gesproken te 
worden. 
Wij hebben een jaar de tijd en nu wordt het overleg even een half 
jaar uitgesteld. De medewerking van spreker is daarvoor niet te 
krijgen. 
Voor spreker is essentieel dat in 1971 de drie partijen elkaar vin-
den op een gezamenlijk urgentieprogram. Twee jaar heeft spre-
ker daarvoor met volle overtuiging gewerkt. Nu dreigt dit in het 
zicht van de haven te mislukken. Dit uitstellen is ook volstrekt in 
strijd met de resolutie. Tegen informeel overleg heeft spreker 
overwegende bezwaren .205 

Veerman bedacht hierop een nieuw compromis: het voorberei- 
dend werk voor het gemeenschappelijk urgentieprogram zou al-
vast kunnen beginnen, mits duidelijk was dat niemand eraan ge- 
bonden was voordat de interne AR-bezinning zou zijn afgeslo-
ten. Letterlijk sprak hij van 'spit- en graafwerk',206  Tevens ver- 
zekerde Veerman Biesheuvel op diens verzoek, dat het deze laat-
ste vrijstond met zijn collega-fractievoorzitters Schmelzer en 
Mellema campagne te voeren in het kader van de Staten- en 
raadsverkiezingen van 1970 en bij die gelegenheid een goed 
woord voor de samenwerking met CHU en KVP te doen .207 
In de eerste helft van 1970 schreef de AR-leiding twee brede 
partijconferenties uit. De eerste vond plaats op 13 en 14 febru-
ari en diende ter voorbereiding van het AR-program van actie 
1971-1975. Ter conferentie werden de onderwerpen welzijn, be-
stuurlijke vormgeving, internationale politiek en sociaal-econo-
misch beleid behandeld.208  Tijdens deze conferentie verspreid- 
de de stroming-Feddema onder de AR-radicalen een brief, waar-
in meer dan 100 leden van de ARP het moderamen van hun par-
tij verzochten, het besluit om door middel van besprekingen met 
de CHU en de KVP te komen tot een vorm van programmati-
sche samenwerking voor de komende Kamerverkiezingen te 
herroepen. De briefschrijvers meenden dat in het verkiezings-
program van de ARP een uitspraak moest worden opgenomen 
dat, indien de AR-Tweede-Kamerfractie na de verkiezingen bij 
de kabinetsformatie een keuze zou moeten maken tussen de 
PvdA en de VVD of tussen de PPR en de KVP, de PvdA en de 
PPR als coalitiepartners zouden worden gekozen. Ook wilden 
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zij, dat de ARP zich zou openstellen voor katholieken door een 
herziening van het beginselprogram. Tot de ondertekenaars van 
de brief behoorden, behalve Feddema zelf, B. de Gaay Fortman, 
Jager, Van Kaam, H.M. Kuitert, H. Linneman, Van Putten en 
Reugebrink. De briefschrijvers hadden besloten een actiecen-
trum in te richten, dat adressen van sympathisanten verzamelde 
en waar anti-samenwerkings-spreekbeurten werden gecoördi-
neerd. De actie werd gevoerd onder de titel: 'Redt de ARP', met 
als ondertitel 'Progressief christelijke politiek in gevaar '.209  
Tegenover deze radicalen stonden vijf radicale antirevolutio-
nairen rond P.J.A. Idenburg, die samen met vijf KVP'ers een 
open brief publiceerden. Zij hielden vast aan samenwerking met 
CHU en KVP, omdat zij polarisatie van partijpolitiek Nederland 
rond enerzijds de PvdA en anderzijds de VVD wensten te voor-
komen. Zij meenden, dat de KVP in een vooruitstrevende koers 
kon worden gebracht, als een aantal leiders van die partij ver-
vangen werd. De ondertekenaars van deze brief waren, naast 
Idenburg zelf, A.A.M. van Agt, AR-senator Albeda, KVP-radi-
caal P.J. Beugels, CNV-secretaris De Graaf, KVP-Kamerlid 
Mommersteeg, NKV-adviseur Van Schaik, AR-radicaal A.G. 
Smalienbroek, Steenkamp en de gereformeerde hoogleraar in 
de zendingswetenschap J. Verkuyl.210  
Op 30 mei 1970 vond de tweede conferentie van de ARP plaats. 
Deze stond gedeeltelijk in het teken van een nadere bezinning 
over, zoals het heette, het verplichtende karakter van het evan-
gelie voor het politiek handelen. Met het oog op dit gedeelte van 
de conferentie was een commissie onder voorzitterschap van J. 
Smallenbroek ingesteld, die een rapport over 'Evangelie en po-
litiek' voorbereidde. H. Rebel was aangezocht als secretaris van 
de commissie.211  Dit rapport mondde uit in de conclusie, dat 'een 
voortgaande samenwerking tussen de drie grote christelijke par-
tijen perspectief biedt voor een politiek op langere termijn en 
een belangrijke bijdrage kan vormen om de grote problemen van 
de huidige tijd de baas te worden' .212 
Het andere gedeelte van de conferentie handelde over de kwes-
tie van de staatkundige vernieuwing. Hier stonden de voorstel-
len van de Staatscommissie Cals-Donner en van de commissie 
Duidelijkheid van de Groep van Achttien centraal. Ter voorbe-
reiding had het centraal comité een gespreksgroep samengesteld, 
die onder voorzitterschap stond van A.M. Donner, met Prins als 
vice-voorzitter en J.G.H. Krajenbrink als secretaris  .213  In de ge- 
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spreksgroep bleek, evenals tijdens de conferentie zelf, uiteenlo-
pend te worden gedacht over de voorstellen van beide commis-
sies.214  
Toen het AR-partijconvent van 12 en 13 juni 1970 besloot de 
aanbeveling van de Groep van Achttien tot een gemeenschap-
pelijk urgentieprogram van de drie partijen bij de verkiezingen 
van 1971 te aanvaarden, verliet een groep van ongeveer 20 AR-
radicalen de partij.215  Onder hen bevonden zich Feddema, B. de 
Gaay Fortman en Van Putten. De eerste richtte, na enige tijd de 
werkgroep 'Bundeling' te hebben gevormd, de Evangelische So-
lidariteitspartij (ESP) op.216  De tweede sloot zich in 1970 vanuit 
Zambia  217  per telegram aan bij de PPR, welke partij hij twee jaar 
later als lijsttrekker naar zeven Kamerzetels zou leiden. De der-
de wendde zich na verloop van tijd tot de PvdA. 
Een duidelijke meerderheid van de AR-radicalen - onder wie 
Albeda, Beinema, Beumer, W. Blanken, Boukema, J.  Budding,  
S. Faber, De Graaf, J. Hollander, P.J.A. Idenburg, Kuiper, J.P. 
Miedema, J.N. Scholten, A.G. Smallenbroek en A.J. Vermaat - 
bleef in de partij. In het bijzonder bij deze laatsten leidde het 
uittreden van hun voormalige geestverwanten tot ontstemming 
en verontwaardiging. Volgens de notulen van de extra vergade-
ring van het moderamen op 12 juni 1970 sprak De Boer van 'het 
kwalijke vertrek van Feddema c.s.1.218  Kuiper merkte bij de be-
spreking van een ontwerp-verklaring op: '[D]at de naam van 
Feddema één keer genoemd wordt is voldoende. Verder is het 
weggaan een illegitieme zaak. Daaraan niet veel woorden meer 
vuil maken. 1219 

Nadat overeenkomstig het door Veerman bedachte compromis 
reeds vanaf 8 januari 1970 een zogeheten Groep van Zes had ge-
functioneerd als gespreksgroep van de partij- en fractievoorzit-
ters van ARP, CHU en KVP, stelden de drie partijen op 17 au-
gustus 1970 definitief een Stuurgroep in met als taak een ont-
werp te vervaardigen voor een gemeenschappelijk urgentiepro-
gram voor de periode 1971-1975. Voor de ARP namen aan de 
Stuurgroep deel Albeda, Biesheuvel, Goudzwaard, Kuiper (la-
ter wegens ziekte vervangen door Hoogendijk) en Veerman. 
Voor de CHU waren dat E. Bleumink, J.W. van Hulst, R.J.H. 
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Kruisinga, Mellema en B.J. Udink. Voor de KVP R.J. Nelissen, 
Schmelzer, Van der Stee, Steenkamp en G.H. Veringa. De 
KVP'er Bibo fungeerde als secretaris. De Stuurgroep werd voor 
verschillende onderdelen van beleid bijgestaan door commissies 
ad hoc. De eindredactie was in handen van Bleumink, Goud-
zwaard en Schmelzer. 
Op 12 december 1970 stemden de Unieraad en de partijraden 
van de ARP en de KVP in grote lijnen in met het door de Stuur-
groep opgestelde concept-program, waarna deze op 5 januari 
1971 de definitieve tekst van het gemeenschappelijk urgentie-
program vaststelde.220  Bij deze zelfde gelegenheid besloot de 
Stuurgroep tot een onderzoek naar de mogelijkheden om vóór 
de verkiezingen, op basis van programvergelijking en beoorde-
ling van de onderlinge vertrouwenssfeer en op voorwaarde van 
wederkerigheid, tot een uitspraak te komen over samenwerking 
met een of meer andere partijen in een nieuwe regering. 221 
Het gemeenschappelijk urgentieprogram van de confessionelen 
was ten dele een antwoord op het polarisatiestreven van de 
progressieve drie - D'66, PPR en PvdA  .222  In maart 1969 had het 
PvdA-congres de zogeheten 'anti-KVP-motie' aangenomen. In 
1971 kwam hiervoor in de plaats de voorwaarde van coalitiebe-
sprekingen vóór de verkiezingen. Mede als uitvloeisel hiervan no-
digden de besturen van D'66, PPR en PvdA op 1 maart 1971 in 
een gezamenlijk schrijven de besturen van ARP, CHU en KVP 
uit voor een gesprek  .223  ARP, CHU en KVP reageerden, even-
eens in een gezamenlijk schrijven, positief op deze uitnodiging. 14 
De onderhandelingen met de progressieve drie, die plaatsvon-
den op 11 maart 1971, bleven evenwel zonder resultaat, wat ge-
let op het - op dat moment nog onbekende - Londense overleg 
van de fractievoorzitters van ARP, CHU en KVP met de libe-
rale fractieleider W.J. Geertsema uit oktober 1970,225  niet ver-
wonderlijk mag heten. De progressieve drie bleken slechts be-
reid tot overleg, indien de deelnemers het sluiten van een stem-
busakkoord voor ogen hadden. De confessionele partijen, daar-
entegen, wensten een zo open mogelijk gesprek over vergelij-
king van de partijprogramma's, waaruit niet noodzakelijkerwij-
ze bindende afspraken behoefden voort te vloeien.226  Korte tijd 
later wees het PvdA-congres samenwerking met de confessio-
nelen definitief af. PvdA, D'66 en PPR presenteerden zich in de 
verkiezingen van 1971 aan de kiezers met een geheel eigen scha-
duwkabinet .227 
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Hierop voerden de confessionelen op achtereenvolgens 10, 16 
en 22 maart 1971 nog besprekingen met de VVD. In deze be-
sprekingen werden zowel punten van overeenstemming als pun-
ten van verschil geconstateerd. ARP, CHU en KVP weigerden 
echter een intentieverklaring af te leggen.228  
Voor het overige trokken de drie confessionele partijen in de 
aanloop tot de verkiezingen van 28 april 1971 hoofdzakelijk ge-
scheiden op. Het centraal comité van de ARP ging zonder dis-
cussie akkoord met een hernieuwd lijstaanvoerderschap van 
Biesheuvel,229  
Binnen de Unie werd aanvankelijk overwogen de verkiezingen 
in te gaan onder aanvoering van twee lijsttrekkers, waarbij voor-
al de namen van Kruisinga en Udink werden genoemd. De Unie-
raad koos met 29 tegen 27 stemmen echter voor één lijstaan-
voerder, waarna 34 stemmen werden uitgebracht op Udink, 20 
op Kruisinga en twee op Mellema.23° De remonstrant Udink was 
minister van Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-De 
Jong. DaarvOor was hij onder meer secretaris geweest van de 
Kamer van Koophandel in Rotterdam en algemeen directeur 
van de Centrale Kamer voor handelsbevordering te 's-Graven-
hage. Binnen de Unie had hij geen functies bekleed.231  
De KVP passeerde haar minister-president De Jong en schoof 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen G.H. Veringa 
naar voren.  232  Vóór zijn ministerschap in het kabinet-De Jong 
was Veringa werkzaam geweest op het ministerie van Justitie, 
laatstelijk als directeur voor de strafrechttoepassing. In septem-
ber 1965 had hij een benoeming aanvaard tot buitengewoon 
hoogleraar in het penitentiar recht aan de Katholieke Universi-
teit Nijmegen. 
Overeenkomstig een door de drie partijvoorzitters gemaakte af-
spraak,233  traden de drie lijsttrekkers slechts tweemaal geza-
menlijk op: in Rotterdam en in Almelo .234 

1. R. Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer. Uit het dagboek van een poli-
tieke teckel (3e druk; Leiden 1973) 200. 

2. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973, 118. 
3. Voor de standpunten van respectievelijk Schmelzer en Cals, zie G. Puchin-

ger, Christen en secularisatie (Delft 1968) 268,282-283; Idem, Hergroepering 
der partijen, 495-506. Zie hiernaast J. de Vries, Grondpolitiek en kabinets- 
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crises (Dissertatie Rijksuniversiteit te Leiden; z.p. 1989) 91-99; H.A.C.M. 
Notenboom, De val van het kabinet-Cals. De financiële politiek van de Ka-
tholieke Volkspartij in de parlementaire periode 1963-1967 (Den Haag 1991). 

4. Zie bijvoorbeeld: Verslag conferentie over het partijwezen in het Kurhaus 
te Scheveningen op 4 en 5 november 1966. Georganiseerd door N.V. De 
Volkskrant. Archief-KVP 4144. Zie hiernaast onder meer de sinds 10 sep-
tember 1962 verschenen afleveringen van Beleid beschouwd over het 'par-
tijwezen'; Denken over partijvernieuwing. Een bundeling van documenten 
en beschouwingen over de partijvernieuwing; in het bijzonder over de ge-
dachten in de KVP en de andere christelijke partijen (samengesteld door H.G. 
Cloudt en Th. Westerwoudt). KVP ('s-Gravenhage 1967); S.W. Couwen-
berg (red.), Partijvernieuwing. Achtergronden en perspectieven (z.p. 1968), 
themanummer Oost-West 7 (1968) nr. 9; D.J. Hoekstra, Partijvernieuwing 
in politiek Nederland. Samenvatting en commentaar (Alphen aan den Rijn 
1968). 

5. Zie, naast ouder materiaal,  Ph.  van Praag jr., Strategie en illusie. Elfjaar in-
tern debat in de PvdA (1966-1977) (Dissertatie Universiteit van Amsterdam; 
Amsterdam 1991). 

6. Revu, 24 december 1966. Ook het NIPO zelf, dat pas enkele jaren later de-
ze vraag voor het eerst weer onderzocht, concludeerde dat onder aanhan-
gers van de ARP en de CHU het percentage voorstanders van een samen-
gaan van de drie grote confessionele partijen onder hen die een mening had-
den was toegenomen. Voor de ARP bedroeg het percentage voorstanders 
in januari 1969 en november 1970 respectievelijk 66 en 70%. Onder de aan-
hangers van de CHU met een mening betoonde respectievelijk 40 en 69% 
zich voorstander van een samengaan. Onder KVP-aanhangers was de ani-
mo daarentegen iets teruggelopen: via 80 naar 78%. In latere jaren stabili-
seerden de percentages zich op dit niveau. Zo waren in respectievelijk mei 
1971, december 1971, september 1972 en oktober 1973 de percentages voor-
standers onder ARP-stemmers 75, 67, 84 en 61% en de percentages tegen-
standers 17, 30, 8 en 20%. Onder CHU-stemmers bedroegen de percenta-
ges voorstanders 77, 62, 74 en 64% en de percentages tegenstanders 18, 29, 
17 en 28 %. Onder de KVP-stemmers waren respectievelijk 75, 73, 74 en 
68% procent voorstanders en 14, 15, 13 en 20% tegenstanders. NIPO, Be-
richt no. 1598, 15 november 1973. Archief-KVP 242. De daling van de ani-
mo in het najaar van 1973 is mogelijk veroorzaakt door het verloop en de 
uitkomsten van de kabinetsformatie 1973. Zie uitgebreider over de opinie-
peilingen: L.P.J. de Bruyn, 'Partijen: verbonden delen. Een onderzoek naar 
relaties tussen de aanhangers van diverse partijen', Politiek 3 (1969) 74-98. 

7. Een andere weg. ARP ('s-Gravenhage 1967) 19. 
8. Ibidem, 20. 
9. Ibidem, 22. 

10. Ibidem, 23. 
11. Ibidem, 23-24. 
12. Trouw, 28 januari 1967. Hiernaast sprak een aantal katholieken rond De 

Linie op 9 februari 1967 in een verklaring als hun overtuiging uit, dat con-
fessionele partijen een belemmering en bedreiging vormden voor de ont-
wikkeling van een gezond, doelgericht en vooruitstrevend beleid. Trouw, 10 
februari 1967. De verklaring was ondertekend door Delfgaauw, Kees  Fens,  
Van Hees, J. van Kilsdonk S.J., D. de Lange, mevr. Pollmann-Schlichting, 
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heuvel en Roolvink hoog was opgelopen - Biesheuvel aangewezen als lijst- mei 1980. An 
trekker van de ARP in 1967. Van de 66 aanwezigen tijdens de vergadering 20. Puchinger, 'TI 

van het versterkt centraal comité van de ARP van 19 november 1966 stem- 21. Ibidem, 163. 
den er 20 voor het uitkomen met twee lijstaanvoerders en 46 voor een lijst- 22. Reeds in 195 
aanvoerder. Na een langdurige discussie werden hierop 43 stemmen op Bies- Jongerengrot 
heuvel uitgebracht, tegen 23 op Roolvink. Notulen versterkt centraal co- betreffende I 
mité ARP, 19 november 1966. Archief-ARP. Zie ook: Aantekeningen H.A. 
Brokking uit de periode 1966-1967. Aangeboden aan Roolvink bij brief, ge- Archief-CH 
dateerd 1 november-1978. Archief-Roolvink 23. brochures Ee 

15. De KVP was met vier lijsttrekkers uitgekomen: mevr. Klompé in het noord- lijke maatsch 
oostelijk deel van Nederland, P.J. Lardinois in Brabant, C.J. van der Ploeg 23. Notulen dage 
in het westen en Schmelzer in Limburg. 24. Rapport van 

16. Notulen centraal comité ARP, 25 februari 1967. Archief-ARP. 25. Ibidem. 
17. Notulen moderamen ARP, 7 april 1967. Archief-ARP. In 1966 had Berg- 26 Ibidem, 13-1 

huis reeds opgemerkt: 'Er komt een moment, dat wij ons moeten heroriën- 27. Ibidem, 14. 
teren, namelijk zelf breder worden of gaan in de richting van een CDU.' 28. Brief Aalben 
Notulen moderamen ARP, 4 februari 1966. Archief-ARP. Vgl. ook het vol- 29. 'Groep van A 
gende citaat uit het verslag van een vergadering van het moderamen van bekende naai 
begin september 1967: 'De voorzitter wil dit [een ontwikkeling in de  rich-  negen gerefo 
ting van een centrumpartij] evenmin. Als het die kant op gaat moeten wij hervormden 
onszelf blijven en dienen wij ons als een moderne partij te presenteren, waar- als de 'achtti 
in plaats is voor iedereen, die met ons mee wil doen.' Notulen moderamen steld in par. 
ARP, 1 september 1967. Archief-ARP. Drie weken later verklaarde Berg- tantse Politie 
huis: 'Voor de verdere fase zijn er twee mogelijkheden. De toekomst zal 30. Verslag eerst 
moeten uitwijzen of wij op basis van onze politieke koers onszelf dienen te  chief-KVP 23 
blijven, waarbij wij op dezelfde weg voortgaan en onszelf uitbouwen. Het in 1967', Chr 
kan ook zijn, dat er in breder verband met de andere christen-democraten pdelegat 
iets naar voren komt, waarin wij onszelf herkennen.' Notulen centraal co- speeld op eer 
mité ARP, 22 september 1967. Archief-ARP.  Vg.  ook B. Goudzwaard, reikt over de 
'Electorale epiloog', Anti-Revolutionaire Staatkunde 37 (1967) 65-74, aldaar praten (chris 
73-74 ('De katholiciteit der frontvorming'). kunnen welli 

18. Kort verslag dagelijks bestuur KVP, 20 februari 1967. Archief-KVP 233. Be- open discussi 
gin januari 1967 was een door het Centrum voor Staatkundige Vorming bij- [hij noemde e 
eengebrachte gespreksgroep nog tot de conclusie gekomen, dat het 'zeer de bij als criteril 
vraag [is] of de drie grote confessionele partijen zullen komen tot een sa- 
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A tie  gesprek christelijke confessionele partij (een Nederlandse CDU).  

Andere ontwikkelingen in het partijenbestel lijken meer waarschijnlijk.' 31. Verslag eerst 
Beeld van 1966. Poging tot inzicht en uitzicht. Centrum voor Staatkundige  chief-KW  2 
Vorming ('s-Gravenhage 1967) 10-11. Het betrof H.W.J. Bosman (voorzit- 32. Ibidem. Tijde 
ter), H.W.M. van Run (rapporteur); Aarden, Cals, J.H. van Eerden, klaarde Tilar 
H.B.W.M. Gielen, Van der Grinten, H.J.M. Jeukens, K.T.M. van Rijcke- partijen: 'We 
vorsel en Th.L.M. Thurlings (leden). Zie over deze uitgave: C.P.M. Rom- dachten- en 1 

me. 'Centrum Staatkundige Vorming wijst KVP onbegaanbare weg. Het bepaalde gro 
kiezen van partners in politiek', De Tijd, 25 februari 1967. Later dat jaar te negeren. \ 
zou het gezelschap op verzoek van verschillende leden 'voor persoonlijke trokken, dan 



Veelenturf en Klaas informatie' nog eens bijeenkomen. Zie: Brief Aarden aan gespreksgroep 
Beeld staatkundige ontwikkeling 1966, 24 april 1967. Archief-Cals 158. 

iren de drie confes- 19. W. Scholten en enkele andere leden van de CHU-fractie hebben zich in- 
antal Kamerzetels dertijd tegen deze beslissing verzet, maar vormden een minderheid in de 
[erover tussen Bies- fractie. Inzending W. Scholten ten behoeve van De groei naar het CDA, 7 
angewezen als lijst- mei 1980. Archief-KVP 4172. 
lens de vergadering 20. Puchinger, Hergroepering der partijen?, 161. 
)vember 1966 stem- 21. Ibidem, 163. 
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C.J. van der Ploeg 23. Notulen dagelijks bestuur CHU, 24 februari 1967. Archief-CHU 43. 
24. Rapport van de commissie-Scholten, Binding 13 (1967) 3-14, aldaar 14. 

f-ARP. 25. Ibidem. 
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ederlandse CDU).  tie  gesprek ARP-CHU-KVP, 20 april 1967. Archief-Cals 162. 
leer waarschijnlijk.' 31. Verslag eerste bespreking delegaties ARP, CHU en KVP, 24 april 1967. Ar- 
i voor Staatkundige  chief-KVP 233. 
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1967. Later dat jaar te negeren. Wij zijn in het verleden als volksgroepen te gescheiden opge- 
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ge weg zijn, voordat deze bevolkingsgroepen geestelijk en politiek geïnte-
greerd zijn. ik wil niet uitsluiten, dat wij daarnaar toe groeien, maar thans 
is het bepaald nog niet zo ver. ( ... ) Samen studeren: ja, samen werken: waar 
mogelijk, fusie: de tijd zal het leren.' De Nederlander, 5 mei 1967. Vgl. ook: 
Notulen fractie CHU, 25 april 1967. Archief- Tilanus jr. 7; A.D.W. Tilanus, 
'Het perspectief nog niet bereikt', Christelijk Historisch Tijdschrift 22 (1977) 
41-45. 

33. Verslag tweede bespreking delegaties ARP, CHU en KVP, 21 juni 1967. 
Archief-KVP 4151. Voor de ARP namen aan de werkgroep vredespolitiek 
en ontwikkelingsbeleid deel Biesheuvel en Hoogendijk; voor de CHU C.A. 
Bos en B.G. Klein Wassink; voor de KVP Th.H. Bot en Mommersteeg. In 
de werkgroep rechtvaardiger inkomens- en vermogensverdeling namen zit-
ting namens de ARP Albeda en Goudzwaard; namens de CHU Kikkert en 
J. Ledeboer; namens de KVP F.G. van der Gun, J.J.F.M. van der Heijden 
en R.J. Nelissen. Van de werkgroep overheid en moderne samenleving 
maakten deel uit voor de ARP Prins en Veerman; voor de CHU J.C. Bühr-
mann en Van Niftrik; voor de KVP E.J.M. Kolfschoten en J.A. Stalpers. 

34. De werkgroep bestond uit Aantjes, Van der Gun en Van Mastrigt. 
35. Verslag derde bespreking delegaties ARP, CHU en KVP, 15 september 

1967. Archief-KVP 4151. 
36. Zie M. van Hulten, Van spijtstemmers tot KVP-radicalen (Utrecht 1967). 

Zie hiernaast onder meer Bas de Gaay Fortman en Wim in 't Veld (red.), 
Christen-radicaal (Hilversum en Kampen 1967); E.C.M. Jurgens e.a., Par-
tijvernieuwing? Open brief 2 (Amsterdam 1967); M. van Hulten, Radicalen 
(Utrecht 1968); Kuiper, 'Dilemma's van christelijke samenwerking en radi-
caliteit'; P.J.A. Idenburg, 'De christen-radicalen en de partijvernieuwing', 
Civis Mundi 10 (1971) 313-320. 

37. Zie Maas, Kabinetsformaties, 210-250. 
38. Boukema was op het moment van verschijning van de open brief zelf lid 

van het centraal comité. 
39. Brief B. de Gaay Fortman aan centraal comité ARP, 13 maart 1967. Ar-

chief-ARP. 
40. Trouw, 10 november 1966. Hun namen: Boukema, D.W.O.A. Grosheide, 

Chr.H. van Homijer, Kuiper, F. van Pijpen, mevr. G.J. van den Pol, H. van 
Ruller, L.E.H. Vredevoogd en H. de Vries. Het program kreeg van Het Vrije 
Volk de naam 'Negen over Zwart' mee, daartoe geïnspireerd door het en-
kele maanden eerder verschenen 'Tien over Rood'. 

41. Trouw, 25 februari 1967. Vgl. ook W. Albeda, E. de Boer, A. Bos, L. Bosch, 
J. Hollander, H.J. van Zuthem, 'Over christelijke politiek en christelijke par-
tijvorming', Anti-Revolutionaire Staatkunde 37 (1967) 97-105; P.J.A. Iden-
burg, 'De ARP en de toekomst van het partijstelsel', Anti-Revolutionaire 
Staatkunde 37 (1967) 141-149. Dit laatste artikel kwam tot stand binnen de 
AR-werkgroepen, waarbinnen een kleine werkgroep, bestaande uit Kuiper, 
J.P. Miedema, W. Taekema en P.J.A. Idenburg zelf, zich het jaar daarvoor 
met dit vraagstuk hadden beziggehouden. 

42. Trouw, 25 maart 1967. 
43. Ibidem. In verband met de open brief en de reacties die daarop gevolgd wa-

ren, had B. de Gaay Fortman bij brief van 17 maart 1967 aan Berghuis ver-
zocht om een gesprek over 'de toekomst van een christelijk-bezielde poli-
tiek'. Zowel de brief van De Gaay Fortman als een handgeschreven verslag 
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van het gesprek, dat op 28 maart 1967 plaatsvond in Hotel De Witte te 
Amersfoort, bevindt zich in het ARP-archief. 

44. Notulen moderamen  APP,  17 februari 1967. Archief-ARP. 
45. Notulen moderamen ARP, 17 maart 1967. Archief-ARP. Vgl. ook het vol-

gende citaat van Berghuis: 'Moet een kabinet als nu mogelijk op komst is 
staan onder leiding van een AR premier? Het gaat nu niet om Zijlstra, die 
in zekere zin losser van de partij staat, maar om Biesheuvel, een gepro-
nonceerde exponent van de AR opstelling van dit ogenblik. Moet dit nu? 
Spreker heeft daar ernstige twijfels over.' Enkele handgeschreven notities 
bespreking Berghuis, Biesheuvel, W.F. de Gaay Fortman, De Kwaadste-
niet, Roolvink en Veerman, 13 maart 1967. Archief-Berghuis 375. 

46. Notulen moderamen ARP, 28 maart 1967. Archief-ARP. Uit de notulen van 
deze vergadering, Roosjen: 'Spreker zou willen zeggen, dat de voorzitter 
niet voldoende heeft overwogen wat er uit zijn woorden zou volgen.' Tjal-
ma: 'Het spijt spreker, dat de voorzitter deze tegenstellingen heeft opge-
roepen.' Veerman: 'Welk belang was er mee gediend, dat dit alles werd ge-
zegd?' S.  Silvis:  'Spreker betreurt het verlies van goodwill in het land. ( ... ) 
De heer  Silvis  zegt, dat het presidium niet functioneert. In onze kring bele-
ven wij  one-man  shows. Daar gaan wij stuk aan.' Prins: 'De voorzitter heeft 
de zaak rauwelings aangepakt; zonder overleg. Daarmee heeft hij de zaak 
een beetje bedorven. ( ... ) De voorzitter kan een eigen geluid laten horen. 
Niet zozeer een persoonlijk geluid, maar het geluid van de partij. Daartoe 
is uiteraard coördinatie nodig. ( ... ) Nu moeten er allerlei verklaringen ko-
men. Het is een beetje een onaangenaam geval.' Vgl. ook de volgende pas-
sage uit deze notulen: 
'De heer  Silvis  vraagt of het erg is uit te spreken, dat het moderamen niet 
gelukkig is met het interview van de voorzitter, maar dat dit geen reden is 
het vertrouwen in de voorzitter op te zeggen. 
De voorzitter vindt dit onvoldoende en kan dit niet aanvaarden.' 

47. Notulen centraal comité ARP, 8 april 1967. Archief-ARP. Uit deze notu-
len:  'Ds.  Kret merkt op, dat de voorzitter zich vastpint en dat de leden van 
het centraal comité dan mogen zeggen, dat het "juist" is.' Vgl. ook de vol-
gende passage, die opent met de weergave van een deel van een interven-
tie van Berghuis: 
'Het centraal comité kan zich aansluiten bij de verklaring van het modera-
men. Er is geen tweespalt in de partij. ( ... )  
Ds.  Biesma vraagt of het centraal comité zich anders uit mag spreken. 
De voorzitter beaamt dat. Spreker zal dan zelf echter de consequenties daar-
van overwegen.' 

48. B. de Gaay Fortman was de initiatiefnemer tot het beraad in de Americain-
groep. 

49. Werkgroep van Christen-Radicalen, Lijst van adhaesie-betuigers no. 1, ju-
ni 1967. Archief-Dekker. 

50. Van Hulten, Spijtstemmers, 14. 
51. Verslag conferentie over het partijwezen in het Kurhaus te Scheveningen 

op 4 en 5 november 1966. Georganiseerd door N.V. De Volkskrant, 10. Ar-
chief-KVP 4144. 

52. Ibidem. Dit tweede bezwaar woog na de verkiezingsuitslag van 1967 uiter-
aard minder zwaar. 

53. Ibidem, 11. 

weii 



54. Zie bijvoorbeeld: Interview Schmelzer, 10 januari 1990. Vgl. ook de vol-
gende passage uit het kort verslag van een vergadering van het dagelijks be- 
stuur van de KVP van 6 november 1967: 'Iets van het temperament der ra-
dicalen wil hij [Schmelzerl stellig overnemen. Alles dient geprobeerd te wor-
den om als partij bijeen te blijven.' Kort verslag vergadering dagelijks be-
stuur KVP, 6 november 1967. Archief-KVP 233. 

55. Puchinger, Hergroepering der partijen, 549. 
56. Aarden, Bogaers en Cals hadden zich, met anderen, in de zogeheten 'De la 

Paix-groep' georganiseerd. Dit was op zich weliswaar een andere groep dan 
de hierboven genoemde Americain-groep, maar zij was door een aantal per-
sonele unies nauw met deze laatste verbonden. 

57. Van Hulten, Spijtstemmers, 25. 
58. Circulaire Brabantse KVP-radicalen, zoals afgedrukt in: Denken over par-

tijvernieuwing, 23-24. Ondertekenaars van deze circulaire waren M. Aerts, 
C. Crasborn, J. van Eupen, F.Th. Hendriks, A. Jacobs, J. Jacobs, mevr. Kes-
sel, L. Leijendekker, J. Palmen, A. Reynders, Verdijk, A.J. Wagemakers en 
Westerterp. 

59. De naam van het Eerste-Kamerlid Siegmann stond reeds onder het adres. 
60. De Volkskrant, 28 augustus 1967. 
61. Nieuwe Rotterdamse Courant, 30 augustus 1967. 
62. Resumé presidium ARP, 1 september 1967. Archief-Berghuis 248. 
63. Verslag derde bespreking delegaties ARP, CHU en KVP, 15 september 

1967. Archief-KVP 4151. Vgl. ook de volgende weergave van interventies 
van Berghuis in eigen kring: 'Spreker is het eens met de intentie van de 
KVP-radicalen, zoals die in hun brief tot uiting is gekomen.' Notulen mo-
deramen ARP, 1 september 1967. Archief-ARP. Op 22 september 1967 ver-
klaarde Berghuis: 'De teneur van hun stuk is onze taal. ( ... ) De KVP-radi-
calen hebben voor een deel onze formuleringen overgenomen. Ons pro-
gram heeft hen geïnspireerd.' Notulen centraal comité ARP, 22 september 
1967. Archief-ARP. 

64. Verslag derde bespreking delegaties ARP, CHU en KVP, 15 september 
1967. Archief-KVP 4151. Vgl. ook het volgende citaat uit de notulen van 
een eerdere vergadering van het moderamen van de ARP: 'In het stuk van 
de radicalen wordt ook voorgesteld, dat vooraf vaste bindingen worden aan-
gegaan met de PvdA en D'66. Spreker ziet de zin daar niet van in. Een chris-
telijke partij moet duidelijk een eigen gezicht laten zien. Wij moeten niet in 
één boot stappen met de PvdA en D'66.' Notulen moderamen ARP, 1 sep-
tember 1967. Archief-ARP. 

65. Verslag derde bespreking delegaties ARP, CHU en KVP, 15 september 
1967. Archief-KVP 4151. 

66. Ibidem. 
67. Ibidem. 
68. Ibidem. In zijn dagboek noteerde Berghuis die avond: 'De  CH,  bij monde 

van Van Niftrik en Mellema, was boos. ik trek mij daarvan niets aan. ik heb 
tien jaar tot vervelens toe, ook binnen de eigen kring, gepleit voor een zeer 
nauw samengaan van AR en  CH.  Zij hebben het niet gewild. Indien zij zich 
nu kwaad willen maken omdat wij het aan de gang zijnde gesprek tussen de 
drie partijen scherp willen spelen en een slagen daarvan ook van een dui-
delijk accepteren van een christelijke radicaliteit willen laten afhangen, moe-
ten ze dat zelf weten. De KVP-delegatie - ik denk met uitzondering van 



). Vgl. ook de vol- Cals en Jurgens - was kennelijk ontdaan (niet boos). ( ... ) Het gesprek moet  
an  het dagelijks be- worden voortgezet. We hebben er tenslotte zelf op aangedrongen. Maar dan 
mperament der ra- ook over een fundamentele christelijk-radicale opstelling. Niet ten koste van 
geprobeerd te wor- alles in die zin dat een nogal vrijblijvende centrumachtige christen-demo- 
Lering dagelijks be- crattsche combinatie wordt gered ten behoeve van KVP of CHU.' Hou- 

waart, Mannenbroeders, 59-60. 
69. Notulen moderamen ARP, 29 september 1967. Archief-ARP. 

le zogeheten 'De la 70. Ibidem. 
a andere groep dan 71. Notulen moderamen ARP, 20 oktober 1967. Archief-ARP. 
[oor een aantal per- 1 72. Ibidem. 

73. Ibidem. 
74. Vanuit de radicaliteit van het evangelie, 21. 

Denken over par- 75. Ibidem. 
re waren M. Aerts, 76. Dit memorandum, dat op 7 september 1967 verscheen, bevatte tevens een 
Jacobs, mevr. Kes- stellingname van een groep KVP'ers uit de kring Den Bosch. Volgens de- 
.J. Wagemakers en ze Brabantse groep, waartoe onder anderen behoorden mevr. Kessel en 

Westerterp, moest worden gestreefd naar een brede vooruitstrevende chris- 
Is onder het adres. ten-democratische volkspartij, waarvoor de fundamentele christelijke be- 

ginselen als toetsingsnorm voor het te voeren beleid zouden worden ge- 
hanteerd. 

rghuis 248. 77. Kort verslag partijbestuur KVP, 14 oktober 1967. Archief-KVP 167.  
VP,  15 september 78. Ibidem. 

ve van interventies 79. Kort verslag dagelijks bestuur KVP, 16 oktober 1967. Archief-KVP 233. 
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eptember 1967 ver- ten-radicalen, 10 november 1967. Archief-Damoiseaux 41. De tijdens het 
( ... ) De KVP-radi- congres vastgestelde programpunten werden op 27 november 1967 aange- 

'enomen. Ons pro- boden aan de voorzitters van ARP, CHU en KVP. Zie: Pro grampunten vast- 
22 september gesteld op het pro gramcongres der christen-radicalen (gehouden te Scheve- 

ningen, 10 en 11 november 1967) (Den Haag z.j.). 
ÇVP, 15 september 82. Kort verslag bespreking dagelijks bestuur KVP en vertegenwoordigers 
uit de notulen van KVP-radicalen, 6 november 1967. Archief-KVP 233. 
P: 'In het stuk van 83. Ibidem. Vgl. ook: Kort verslag bespreking dagelijks bestuur KVP en verte- 

Jingen worden aan- genwoordigers KVP-radicalen, 21 november 1967. Archief-KVP 233. 
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87. Ibidem, 19. Bij de stemming over de oorspronkelijke resolutie van het par- 
CVP, 15 september tijbestuur waren 24 leden voor de indiening geweest en zeven leden tegen. 

Kort verslag partijbestuur KVP, 25 november 1967. Archief-KVP 167. 
88. Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer, 289. 
89. KVP'67, december 1967. 

'De  CH,  bij monde 90. Perscommuniqué Groep van 16, 11 november 1967. Archief-CHU 43. Zie  
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partijen.' Kort verslag partijbestuur KVP, 5 juni 1970. Archief-KVP 170. 
AR-partijvoorzitter Veerman merkte tijdens het AR-partijconvent van 12 
en 13 juni 1970 op, dat men zich primair verbonden bleef voelen met de ei-
gen partij: 'Daar waar wij met een eigen lijst uitkwamen is het resultaat re-
latief iets beter geweest. Dat geldt voor alle drie. Men wil zijn eigen partij 
herkennen. In de probleemstelling en in de presentatie. De behandeling van 
het politiek program heeft m elke partij een eigen kleur, eigen accenten. 
Men wil zijn eigen partij herkennen en de eigen lijst, met de eigen namen, 
waarmede men zich ook emotioneel verbonden voelt.' Verantwoordelijk 
voor de toekomst. ARP ('s-Gravenhage 1970) 6. 
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4.1 Hoe nu verder? 

De Tweede-Kamerverkiezingen van 28 april 1971 verliepen voor 
de drie grotere confessionele partijen voor de tweede opeen-
volgende maal desastreus. De KVP viel terug van 42 naar 35 ze-
tels, de CHU kwam van 12 op 10 zetels en de ARP raakte, met 
een daling van 15 naar 13 zetels, haar twee zetels winst uit 1967 
weer kwijt. De PvdA won twee zetels en kwam op 39 zetels, de 
VVD verloor licht. De grote winnaars van de verkiezingen wa-
ren D'66 en de van de PvdA afgesplitste partij Democratisch So-
cialisten '70 (DS'70) van W. Drees jr. 
Deze uitslag betekende een tegenslag voor de drie confessione-
le fractievoorzitters. De confessioneel-liberale coalitie, die zij na 
de verkiezingen bij voorkeur hadden willen voortzetten, was van 
86 op 74 zetels gekomen en daarmee teruggevallen in een min-
derheidspositie. DS'70 bood echter uitkomst. Nadat Steenkamp 
als informateur het nodige voorwerk had verricht, slaagde Bies-
heuvel er ditmaal wel in een kabinet te formeren.' In juli 1971 
trad het kabinet-Biesheuvel van ARP, CHU, KVP, VVD en 
DS'70 aan. 
De verkiezingsuitslag stelde ARP, CHU en KVP opnieuw voor 
de noodzaak tot bezinning op hoe het verder moest met de drie 
partijen. Nog slechts weinigen geloofden, dat op de oude voet 
kon worden voortgegaan. De meningen liepen echter binnen en 
tussen de partijen onderling uiteen over de vraag wat er precies 
moest gebeuren.2  
Op iS mei 1971 nam de Unieraad - met vier stemmen tegen - 
een motie-Mellema aan, waarin werd aangedrongen op de in-
stelling van een overlegorgaan van ARP, CHU en KVP, dat in 
de plaats zou komen van de Stuurgroep.3  
In het dagelijks bestuur van de ARP leek men, zeker aanvan-
kelijk, echter weinig te voelen voor hechtere samenwerking met 
CHU en KVP, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de volgende weer-
gave van een interventie van de inmiddels vice-voorzitter ge-
worden Kuiper tijdens de vergadering van 29 april 1971: 
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PvdA-leider drs..!. M. den Uyl op bezoek hij kabinetsformateur 
pro f:dr. P.A.J. M. Steenkamp. maandag 17 mei 1971. Beiden zouden 
een licel eigen bijdrage leveren aan de totstandkoming van her CDA. 

Kuiper merkt op, dat een christelijke partij ook een scheve schaats 
kan rijden. KVP en ARP zitten thans goed. Met de politieke wil 
van de CHU is thans geen garen te spinnen. Die is fout. 
Het zou onjuist zijn thans te komen van die zijde - of van een 
deel van de KVP - met voorstellen tot verdere integratie. 
De drie partijen moeten zelfstandig blijven.4  

Biesheuvel was het daarmee eens: 

KVP en CHU moeten ons niet overvallen met allerlei wilde 
ideeën. 
Wat spreker betreft behoeft niemand bang te zijn voor een Drach-
ten of Dronten.5  

Een uitzondering vormde de nieuwe directeur van de Dr. A. 
Kuyperstichting, W.C.D. Hoogendijk. Hoogendijk was geboren 
te Warschau en kort vóór de Tweede Wereldoorlog naar Ne-
derland gekomen. Hij had aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
aanvankelijk Indologie gestudeerd, later Indisch Recht. Na zijn 
studie was hij enkele jaren werkzaam in het bedrijfsleven, waar- 



op hij in dienst trad bij de Kuyperstichting, eerst als bibliothe- 
caris, later als adjunct-directeur. Voor de ARJOS-Studieconfe- 
rentie van 6 en 7 oktober 1967 schreef Hoogendijk de brochure 
De samenleving vernieuwen, waarin hij een christelijke partij in 
Nederland gewenst noemde, maar de splitsing in drie christelij- 
ke partijen verouderd achtte.6  In 1968 volgde hij Prins op als di- 
recteur van de Kuyperstichting. 
Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van de ARP 
van 29 april 1971 maakte Hoogendijk een voorbehoud ten aan- 
zien van wat over de christen-democratische samenwerking was 
gezegd: 'De KVP zit in een moeilijke situatie. De ARP zal daar- 
in een zeer grote mate van solidariteit moeten betonen. Het zal 
moeten blijken hoe dat gestalte moet krijgen. (...) Hoogendijk 
wil de ruimte hebben tezijnertijd te kunnen protesteren, wan- 
neer er iets wordt afgewezen.'7  Ook tijdens de vergadering van 
het AR-partijbestuur van 28 mei 1971 markeerde hij duidelijk 
zijn eigen positie: 'Hoogendijk veronderstelt, dat hij positiever 
staat tegenover één partij of een ontwikkeling in die richting dan 
in de discussie in het dagelijks bestuur naar voren is gekomen.18  

0rmateur Hij vond, dat in de discussie de verschillen met de KVP inzake 

eiden zouden de grondslag nogal waren benadrukt. Hoogendijk achtte dit fei- 
van het CDA. telijk weliswaar juist, maar meende dat de reactie daarop van 

AR-zijde niet van te veel distantie ten opzichte van de KVP 
611 scheve schaats moest getuigen: 'Ons streven moet erop gericht zijn de KVP bin- 
t de politieke wil nen het confessionele kamp te houden, omdat dit voor het  ge- 
e  is fout, hele christelijke organisatorische leven van het grootste belang 
jde - of van een is. Vanuit deze positieve intentie moeten wij de KVP benade- 
mtegratie. ren.` 

Tijdens deze vergadering van het AR-partijbestuur merkte 
Veerman naar aanleiding van de motie-Mellema op, dat hij in 

Let allerlei wilde 
de huidige omstandigheden niets voelde voor institutionalisering 
van het overleg met KVP en CHU. Wel achtte hij de instelling 

voor een Drach- van een 'contactgroep' denkbaar, waarbij de betrokken partij- 
organen van de drie hun eigen verantwoordelijkheid behielden.` 
Binnen de KVP werd gedacht in de richting van een 'open' par- 

van de Dr. A. tij. Zo verklaarde Steenkamp in mei 1971 in een interview voor- 
jk was geboren stander te zijn vaneen 'brede volkspartij ( ... ), links van het mid- 
orlog naar Ne- den ( ... ), gebaseerd op de waarden van het christendom en het 
[teit te Utrecht humanisme'» In een ander interview uit deze zelfde periode 
Recht. Na zijn stelde hij: '[W]e  zien overal een tendens om de "k" van katho- 

ijfsieven, waar- hek bij alle mogelijke organisaties te schrappen. Waarom dan 



niet bij de KVP? Er zijn mensen die de "k" willen vervangen 
door een "c" (christelijk). Daar ben ik op tegen. Dat station is 
al voorbij. Rome en Genève zijn voor de politieke Organisatie al 
gepasseerd."2  In deze richting dacht ook de zogeheten 'Amers-
foort-groep', bestaande uit radicalen van zowel ARP, CHU als 
KVP, die kort na de Tweede-Kamerverkiezingen van 1971 in 
Amersfoort bijeenkwam en op 16 juni 1971 schriftelijk bij de drie 
partijvoorzitters aandrong op heropening van de discussie over 
de grondslag.13  
In de discussie over de 'open' partij speelde een rol het op 30 
mei 1970 door een werkgroep van de Europese Unie van Chris-
ten-Democraten (EUCD) uitgebrachte rapport over 'De koers 
van de christen-democratie in de moderne samenleving'. De 
werkgroep, die onder voorzitterschap stond van Van Niftrik, was 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de christen-democra-
tische partijen van België, Frankrijk, Italië, Nederland en Oos-
tenrijk, alsmede van verschillende Europese christen-democra-
tische organisaties en groeperingen. De Nederlandse leden van 
de werkgroep waren  Hahn  en W.J. Schuijt (beiden lid van de 
KVP). In haar rapport verklaarde de commissie van mening te 
zijn dat in de huidige tijd deconfessionalisering, zowel met be-
trekking tot de inhoud van de christen-democratische politiek 
als tot het beeld van de christen-democratische partijen, 'onver-
mijdelijk' was: 'Deconfessionalisering betekent, dat een chris-
ten-democratische partij niet langer uitsluitend de christelijke 
waarden verdedigt, maar ook die van de democratie - een de-
mocratie waaraan steeds opnieuw inhoud moet worden gegeven 
-, alsmede de belangen van de maatschappij in haar geheel. De-
confessionalisering betekent ook, dat een dergelijke partij een 
modern en haalbaar program voorlegt, waarvoor zij aanhang 
werft niet op grond van de expliciet christelijke signatuur, maar 
op grond van de intrinsieke waarde van dit program, die het aan-
vaardbaar maakt voor de geseculariseerde mens. 914 
Uit de notulen van de KVP-bestuursvergaderingen uit deze pe-
riode kan men opmaken, dat menigeen ongeduldig werd inzake 
de samenwerking met ARP en CHU. Zo bevat het verslag van 
de partijbestuursvergadering van 22 juni 1971 de volgende pas-
sage: 'Het dagelijks bestuur is met de voorzitter van mening, dat 
binnen twee jaar spijkers met koppen geslagen zullen moeten 
worden met betrekking tot de partijvorming van de drie grote 
christelijke partijen. De KVP zal daarbij een wat scherpere koers 



uien vervangen gaan varen. Zij heeft haar partners voorzichtig maar duidelijk 
i. Dat station is laten weten: graag met U, desnoods zonder U!'15  
:e organisatie al Een week eerder hadden de voorzitters van de drie partijen met 
-heten 'Amers- elkaar gesproken over de toekomst van de confessionele poli- 
ARP, CHU als tiek. Uit de navolgende passage uit een brief van Unievoorzit- 
en van 1971 in ter Van Hulst aan secretaris G. van Leijenhorst blijkt, dat het 
telijk bij de drie denken over de samenwerking tijdens dit gesprek in een stroom- 

discussie over versnelling is geraakt: 

Op 15 juni heb ik 's middags van 14 tot 17.30 vergaderd met Veer- 
n rol het op 30 man en Van der Stee. ( ... ) 
LJrne van Chris- Gespreksonderwerp: de toekomst van de drie confessionele par- 
over De koers tijen. ( ... ) 
rnenleving'. De We hebben ons vele uren bezig gehouden met de vraag, of we  
/an  Niftrik, was naar één christelijke volkspartij toe moeten. De KVP wil naar een 
isten-democra- open partij, waarin ook niet-christenen functies kunnen bekie- 
[erland en Oos- den. Veerman en ik hebben hiertegen veel bezwaren. 
isten-democra- Wel kan aan het volgende 'model' gedacht worden. 

Lndse leden van We gaan zien, of we het eens kunnen worden over zeer belang- 

id en van e d 
rijke problemen zoals: overheid en onderdaan, maatschap- 

van mening te 
pijstructuur, maatschappelijke orde, gezag, bezit, gezin, huwelijk, 

zowel met be- 
zedelijkheid enzovoort enzovoort. 
Als we 't over deze punten eens zijn, kan ieder deze problemen 

atische politiek plaatsen tegen het eigen 'achtergrondsdenken'.16  
,artijen, 'onver- 

dat een chris- Op 26 augustus 1971 kwamen de partij- en fractievoorzitters van 
de christelijke de drie partijen bijeen voor informeel overleg. Het gezelschap 
ratie - een de- bestond uit Aantjes, die door de ARP-fractie tot opvolger van 
vorden gegeven Biesheuvel was gekozen, F.H.J.J. Andriessen, die tijdens dit 
aar geheel. De- overleg de zieke fractievoorzitter Veringa verving, Van Hulst, 
lijke partij een Laan, die het voorzitterschap van de KVP waarnam nadat Van 
or zij aanhang der Stee als staatssecretaris van Financiën was toegetreden tot 
;ignatuur, maar het kabinet-Biesheuvel, Mellema en Veerman. Tijdens het - 
im, die het aan- baanbrekende - overleg kwamen de zes in beginsel overeen er- 

514 naar te streven uiterlijk in 1975 een nieuwe christelijke volks- 
en uit deze pe- partij met één program en één kandidatenlijst tot stand te bren- 
lig werd inzake gen. Voorwaarde was een duidelijke omschrijving van de rela- 
het verslag van  tie  tussen grondslag en politiek handelen binnen de nieuw te vor- 

volgende pas- men partij. De drie partijen zouden daar de komende tijd intern  
,an  mening, dat overeenstemming over moeten bereiken.17  
zullen moeten In de loop van de maand september betuigden de drie partijen 

n de drie grote hun instemming met de voorstellen van de partij- en fractie- 
;cherpere koers voorzitters. De KVP-partijraad van 18 september 1971 stelde  
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daarbij - op voorstel van KVPJO-voorzitter C. Winters - vast, 
dat uiterlijk in mei 1972 diende te zijn besloten of de samen- 
werking met ARP en CHU zou worden voortgezet, geclausu-
leerd en gekoppeld aan een tijdslimiet, dan wel of het overleg 
zou worden beëindigd en een alternatieve koers zou worden uit-
gezet.18  
Op 22 oktober 1971 besloten de drie dagelijkse besturen van 
ARP, CHU en KVP hierop tijdens een te Scheveningen gehou-
den gemeenschappelijke bijeenkomst -de eerste uit een lange 
reeks - de 'Contactraad' officieel als taak te geven 'de verdere 
gesprekken te begeleiden, verdere voorstellen over samenwer-
king uit te werken, opdrachten tot studies te geven en de con-
cretisering van het gezamenlijke urgentieprogram te toetsen'.19  
Toen Veerman de gevolgen van deze stap tijdens de vergade-
ring van het AR-partijbestuur van 5 november 1971 nogal rela-
tiveerde,20  sprak Hoogendijk hem daar tijdens de eerstvolgende 
vergadering van het dagelijks bestuur op aan: 'De voorzitter zegt 
dat de zaak pas over een a anderhalf jaar belangrijk wordt. Dat 
is onjuist en zo naïef, dat wanneer een voorzitter van een partij 
dit zo hanteert, het op het randje is van de goede trouw. ( ... ) De 
manier waarop de zaken in het dagelijks bestuur, in het partij-
bestuur aan de orde zijn geweest en - naar spreker vreest - in 
de partijraad aan de orde zullen komen is in feite onaanvaard-
baar. ( ... ) Het optreden van de ARP heeft het karakter verhul-
lend te zijn, de concrete beleidslijnen gaan in verhullingen en 
verborgenheden op.'21  Hoogendijk vond, 'dat de ARP meer 
agressief moet optreden; niet uitsluitend defensief, afremmend. 
( ... ) Wij moeten creatief op de zaken ingrijpen. Zelf moeten wij 
actief trachten de samenwerking te maximaliseren. Spreker heeft 
tot nu toe in persoonlijke gesprekken dat punt met de voorzit-
ter besproken. In de vergadering van het partijbestuur van 5 no-
vember is spreker in moeilijkheden gekomen. Spreker heeft toen 
gezwegen, balancerend op de rand van solidariteit en integriteit. 
Spreker neigt er thans toe in de toekomst wat openlijker van zijn 
standpunt blijk te geven.522  Toen Veerman hierop stelde dat de 
Contactraad geen duidelijke bevoegdheden moest krijgen, 
noemde Hoogendijk deze reactie 'een demonstratie ad hoc in 
vlees en bloed van wat spreker bedoelde te zeggen. (...) De voor-
zitter kan weten wat er aan de orde is en om welke zaken het 
gaat. Spreker zegt niet dat er sprake is van kwade trouw; daar-
voor kent spreker de voorzitter persoonlijk en zakelijk, te goed, 
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maar spreker zou willen spreken van een stuk subjectieve kwa-
de trouw. In de huidige situatie geldt, dat wanneer partijvoor-
zitters, fractievoorzitters en allerlei andere personen een jaar 
lang met elkaar praten en het dan met elkaar eens worden - al 
moge dan formeel een beslissing elders vallen - dat dan in feite 
de beslissing al bepaald is.'23  Volgens de directeur van de Kuy-
perstichting dreigde het dagelijks bestuur onder te gaan in tac-
tiek, wanneer het steeds poogde zo min mogelijk brokken te ma-
ken: 

Spreker mist in het optreden van het dagelijks bestuur een dui-
delijke eigen intentie, een motivatie, waardoor wij het kunnen 
winnen of verliezen. Datgene wat wij tot stand willen brengen is 
vatbaar voor nadere omlijning. 
Wij moeten daar niet om heen gaan met allerlei taktische 
manoeuvres. Sprekers indruk is, dat ons beleid temidden van al-
lerlei krachten, dat gemiddelde wordt, dat juist brokken vermijdt. 
Spreker heeft daar begrip voor op bepaalde punten. Wij bevin-
den ons dan echter niet op dat niveau dat vanwege onze opdracht 
van ons geëist wordt. Wanneer wij niet boven dat gemiddelde we-
ten uit te komen verliezen wij het »24 

4.2 De verkiezing van De Zeeuw tot KVP-voorzitter 

De benoeming van Van der Stee tot staatssecretaris in het ka-
binet-Biesheuvel maakte in de KVP de verkiezing van een nieu-
we voorzitter noodzakelijk. De kandidaat van het dagelijks be-
stuur was de voormalige KVP-radicaal Laan. Onverwacht brak 
in het najaar van 1971 echter een strijd los om het voorzitter-
schap, een in de KVP tot dan toe onbekend verschijnsel. 
Bij deze gelegenheid wist de zogeheten 'Amersfoortse Groep' 
een sterke positie te verwerven. Deze groep was op 28 augustus 
1971 opgericht door F.G.J.M. Beckers, Beugels, F. de Boer, 
L.P.J. de Bruyn, Couwenberg, T. Crjnen, J. Huijnen, Winters, 
D. de Zeeuw en P.H. van Zeil. Zij noemde zich naar de plaats 
van oprichting, tevens de plaats waar de groep onregelmatig bij-
eenkwam in de burelen van de Nederlandse Stichting voor 
Kunstzinnige Vorming, waarvan initiatiefnemer Beugels direc-
teur was  .25  Oorspronkelijk was de groep, die ongeveer veertig 
man sterk zou worden, voorstander van een meerhoofdig lei-
derschap en collegiaal bestuur. Onder de indruk van de verkie- 
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Hoofdrolspelers uit de jaren zeventig. Van links naar rechts KVP-
fractievoorzitter mr. FH.J.J. Andriessen, prof dr. P.A.J.M. Steenkamp, 
voorzitter van de Contactraad en auteur van de Nota Op weg naar een 
verantwoordelijke maatschappij (1972), en KVP-voorzitter dr.ir. D. de 
Zeeuw. 

zingsnederlagen van de KVP achtte zij het niet langer vanzelf-
sprekend, dat de leiding van de partij in handen berustte van ie-
mand die zonder meer voorstander was van verdergaande sa-
menwerking van ARP, CHU en KVP. Daarom benaderden zij 
Steenkamp, die enkele malen was opgetreden als gastspreker tij-
dens bijeenkomsten van de Amersfoortse Groep, De Zeeuw en 
Van Zeil om in zo'n collegiaal bestuur zitting te nemen. Steen-
kamp gaf echter te kennen geen kandidaat te willen zijn voor 
het partijvoorzitterschap. Toen ook Van Zeil afviel als kandi-
daat voor de partijleiding - hij werd secretaris van de Tweede-
Kamerfractie van de KVP -, bleef De Zeeuw over. 
D. de Zeeuw, die na zijn promotie aan de Landbouwhogeschool 
in Wageningen in 1954 gedurende een periode van drie jaar bio-
chemie en biofysica had gestudeerd aan verschillende universi-
teiten in de Verenigde Staten, was op dat moment directeur van 
het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Land-
bouw (ITAL) te Wageningen, voorzitter van de Kring Gelder-
land van de KVP, lid van het partijbestuur en - sinds 3 maart 



1970 - lid van de Eerste Kamer. Op zijn achtentwintigste jaar 
was hij overgegaan van de Nederlandse Hervormde Kerk naar 
de Rooms-Katholieke Kerk. De Zeeuw voerde een werkelijke 
verkiezingscampagne, waarin hij zijn 'ticket' duidelijk op tafel 
legde: hij wenste een 'open' partij, dat wil zeggen een neven- 
schikking van inspiratiebronnen. Het was hem hierbij echter 
vooral te doen om de politieke koers van de KVP, die hij wilde 
omvormen tot een open sociale volkspartij, links van het mid- 
den.` Dat als gevolg hiervan mogelijk 30 procent van de KVP- 
aanhang verloren zou gaan, was een offer dat hij bereid was te 
brengen.27  
Het KVP-partijbestuur week op 5 november 1971 - verrassend 
- af van de voordracht van het dagelijks bestuur en droeg De 
Zeeuw voor als partijvoorzitter. Op hem werden 23 stemmen 
uitgebracht, tegen 12 op Laan en een blanco .28 
Op 27 november 1971 nam de KVP-partijraad de voordracht van 
De Zeeuw over met 87 stemmen vóór, 19 blancqen twee on- 
geldig uitgebrachte stemmen  .29  In zijn rede voor deze partijraad 

rechts 
.J.M. Steenkamp, 

verklaarde deze, dat één ding hem bijzonder ter harte ging, na- 

Op weg naar een 'de meljk openheid van die nieuwe, hopelijk samen met ARP 
rzitter dr.ir. D. de en CHU te formeren partij': 'ik zou graag een partij creëren die 

alle mensen samenbindt, die onze politieke filosofie onder- 
schrijven. Een partij dus die ook aantrekkelijk is voor hen die 

langer vanzelf- tot nu toe buiten een confessioneel organisatiepatroon zijn ge- 
berustte van ie- bleven of zich daarvan hebben afgekeerd. Ik vermoed dat de 
rdergaande sa- vormgeving van die openheid een partij impliceert, die naast het 
benaderden zij evangelie ook andere inspiratiebronnen erkent en die dus niet 
gastspreker tij- exclusief christelijk is. Vanzelfsprekend blijven wij putten uit 

p, De Zeeuw en Christus' getuigenis als richtsnoer voor ons politieke handelen. '30 
nemen. Steen- Tegelijk met de verkiezing van De Zeeuw tot voorzitter kreeg 

willen zijn voor het DCN met drie zetels voor het eerst een behoorlijke verte- 
ifviel als kandi- genwoordignig in de bestuursorganen van de KVP.31  Bovendien 
van de Tweede- belegde de Amersfoortse groep haar vergaderingen inmiddels 
ver. op het KVP-partijbureau, waar H.A.H. Gribnau de nieuwe di- 
ouwhogeschool recteur was. Het is dus niet verwonderlijk dat bij Couwenberg  
an  drie jaar bio- c.s. de indruk postvatte, dat zij in de komende periode de ont- 
illende universi- wikkelingen binnen de KVP naar hun hand konden zetten. in 
nt directeur van een ten geleide bij een in 1972 verschenen doctoraalscriptie over 
gie in de Land- het DCN schreef hij over de verkiezing van De Zeeuw tot voor- 

Kring  Gelder-  zitter van de KVP als over 'een Godsgeschenk waar we een jaar 
- sinds 3 maart geleden nog niet op hadden durven hopen': 
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Met De Zeeuw is in de KVP een man aan de top gekomen, die 
niet alleen lippendienst bewijst aan het streven naar politieke ver-
nieuwing, zoals de afgelopen jaren zo vaak het geval is geweest 
in de KVP, maar een man die het werkelijk meent en zich niet 
van zijn stuk laat brengen door allerlei slimme manoeuvres. Daar-
door krijgt het DCN eindelijk zijn kans. Het uur van de waarheid 
nadert met rasse schreden. Een compromis met het volstrekt ver-
ouderde confessionalisme is niet meer mogelijk na de krachtige 
en onomwonden stellingname van de huidige KVP-voorzitter. De 
scheiding der geesten, die ik in 1967 reeds aangekondigd heb, lijkt 
nu onontkoombaar. Het DCN heeft lang genoeg geduld betracht. 
Het moet er nu van komen. ( ... ) 
Het is, gezien de veel belangrijker problemen, waarmee we in on-
ze tijd geconfronteerd worden, eigenlijk God geklaagd dat ikzelf 
al meer dan tien jaar en het DCN al meer dan vijf jaar een ge-
weldige hoeveelheid tijd en energie hebben moeten besteden om 
te bevorderen dat we in Nederland van dit overleefde politieke 
partijtype afkomen; een partijtype dat het evangelie op ontoe-
laatbare wijze blijft misbruiken voor zuiver politieke machts-
doeleinden en dat met de grote uitdagingen van onze tijd niets 
van doen heeft, ja, een adequate benadering ervan in de weg staat 
en een remmende factor is in het democratiseringsproces. Ge-
lukkig wint dit inzicht, althans in de KVP, zo snel veld, dat de 
strijd van het DCN ondanks alle teleurstellingen en frustraties 
niet vergeefs is geweest.32  

De Zeeuw maakte echter deel uit van een partijbestuur waarin, 
hoewel het tevens aanhangers bevatte van de 'open' partij, chris-
ten-democraten nog altijd sterk waren vertegenwoordigd. 

In de drie partijen werd inmiddels bezorgd gereageerd op de uit-
spraken van De Zeeuw over de 'open' partij. Zo verklaarde AR-
partijvoorzitter Veerman tijdens het convent van zijn partij van 
13 november 1971 te Zwolle, nadat Goudzwaard en G.T. Rot-
huizen referaten hadden gehouden over 'Het christelijke in de 
politiek': 'Onze benadering van de christelijke politiek is anders 
dan die van dr. De Zeeuw.  '33  Vanuit de Kamercentrale Drenthe 
werd tijdens dit convent een resolutie ingediend, die inhield dat 
pas over samenwerkingsvormen tussen ARP, CHU en KVP kon 
worden gesproken op eerste en doorslaggevende voorwaarde, 
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dat er overeenstemming bestond over de uitgangspunten van 
christelijke politiek. Drenthe trok de motie in, nadat Veerman 
had gezegd dat hij het volstrekt eens was met de inhoud van de 
resolutie .34 
In zijn rede voor de Unieraad van 11 december 1971 stelde Unie-
voorzitter Van Hulst, dat slechts de bijbelse grondslag het sa-
menbindend element kon zijn bij de samenwerking tussen ARP, 
CHU en KVP. Naast het evangelie wenste de CHU geen ande-
re inspiratiebronnen te erkennen. De gedachte van een 'open' 
partij wees de Unie als zodanig niet af. De CHU interpreteerde 
dit begrip echter overeenkomstig de klassieke christelijk-histori-
sche opvatting, dat zij geen kerkelijke partij was en niemand naar 
zijn persoonlijke geloofsovertuiging behoorde te worden ge-
vraagd. In het overleg dienden de partijen zich volgens Van Hulst 
niet te star op te stellen, maar open te staan voor nieuwe visies. 
Hij meende - in het licht van de latere gebeurtenissen niet ge-
heel ten onrechte 35 -, dat de CHU in de grondsiagdiscussie als 
verbindende schakel tussen ARP en KVP een brugfunctie kon 
vervullen: 'Bij sommige antirevolutionairen krijg je soms de in-
druk alsof de ARP is voorbestemd om er tot in eeuwigheid te 
blijven. Het zal bijzonder moeilijk zijn om met zulke mensen po-
litiek zaken te doen. Daar staat een groep KVP'ers tegenover die 
eigenlijk op de kortste termijn aanstuurt op het faillissement van 
elk religieus uitgangspunt. Zij zullen tot de overtuiging moeten 
komen, dat juist het bijbelse getuigenis de enige bestaansgrond 
is voor een nieuwe partijformatie. Misschien heeft juist onze 
CHU temidden van deze extremen een duidelijke functie. '36 
Deze door Van Hulst geformuleerde lijn in de grondsiagdiscus-
sie tussen ARP, CHU en KVP werd doorgetrokken door de op 
19 februari 1972 door de Unieraad tot zijn opvolger gekozen 
O.W.A. baron van Verschuer. Verschuer was op het moment 
van zijn verkiezing gedeputeerde van de provincie Gelderland. 
Hij was een overtuigd voorstander van verdergaande samen- 
werking van de drie confessionele partijen.37  Bij zijn verkiezing 
kreeg hij in de door de snelle veranderingen verdeeld geraakte 
Unie 41 van de in totaal 60 uitgebrachte stemmen .38  Enige tijd 
later merkte hij in een vergadering van de Unieraad niet geheel 
ten onrechte op: 'Voor velen heeft mijn grootste aantrekkelijk-
heid voor deze functie erin bestaan, dat ik onbekend, niet inge-
deeld in een bepaalde hoek, niet met enig persoonlijk politiek 
belang, hier voor U sta. 539 
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Ook de christen-democratische stroming binnen de KVP re- schillend yan w 
ageerde publiekelijk op het optreden van De Zeeuw bleven niet En tot nu toe] 
uit. Zo verklaarde Schmelzer, die na de verkiezingen van 1971 meenden te ki 
minister van Buitenlandse Zaken was geworden in het kabinet- machtspositie 
Biesheuvel, in een artikel in NRC-Handelsblad de ideeën van tische inspiratie 
De Zeeuw 'avontuurlijk' te vinden. De vorming van een 'open' der deze in de 
volkspartij leidde volgens hem tot identiteitsverlies van de KVP de evangelisch 
en maakte het onduidelijk wat de KVP nog onderscheidde van Op 17 en 18 m 
VVD, PvdA en D'66. In Schmelzers ogen had een christelijk terberg bijeen 
geïnspireerde politiek tegenover deze richtingen toekornstmo- len uit te  prate:  
gehjkheden.40  Romme zei, in een vraaggesprek met KRO's De Zeeuw. Zo 
Brandpunt, zich niet te kunnen voorstellen hoe 'heterogene cussie over gr 
groepen van christenen enerzijds en humanisten anderzijds' het 'Wellicht heeft 
duurzaam eens zouden kunnen worden over een visie op de neemt hij onv 
maatschappij die geschikt was als basis voor een partij. Hij kon kunnen winner 
zich wel indenken, dat beide groepen tot een gemeenschappe- had aan een 'a 
lijk verkiezingsprogram zouden komen, 'maar dat is een heel  an-  zitter 'niet vers 
dere zaak dan dat je één partij gaat maken' .41 optreden van 
Een belangrijke ontwikkeling was verder dat de KVP-Tweede- Het partijbestu 
Kamerfractie haar positie tegenover het partijbestuur geleide- flict tussen pan 
lijk aan begon te versterken. De in het voorjaar van 1971 tot frac- einde van de b: 
tievoorzitter gekozen G.H. Veringa was in augustus van dat jaar 'met de versch 
in het ziekenhuis opgenomen en mocht daarna zijn politieke kwamen 
werk om gezondheidsredenen niet meer voortzetten,42  De tot de Tijdens een ver 
christen-democratische stroming binnen de KVP behorende vel op 18 mei 11 
F.H.J.J. Andriessen werd, na enige tijd waarnemend fractielei- ken, bleken zij 
der te zijn geweest, op 22 december 1971 officieel tot zijn op- derd.51  Er bleef 
volger gekozen  .43  Andriessen was een zoon van de vroegere 
KVP-voorzitter W.J. Andriessen. Hij was medewerker en, later, 
directeur geweest van het Katholiek Instituut voor de Volks- 4.4 De impas 
huisvesting. Voor de KVP had hij van 1958 tot 1967 deel uitge- 
maakt van de Provinciale Staten van Utrecht, waarna hij lid was De Contactraa 
geworden van de Tweede-Kamerfractie, aanvankelijk als spe- menstelling. Ie 
cialist in volkshuisvestingszaken. delegatie van \ 
In april 1972 koos Andriessen voor de eerste maal publiekelijk44  fractievoorzitt 
positie tegenover De Zeeuw in een artikel in het KVP-blad Po- i vormden. Nam 
litiek Perspectief. In dit artikel stelde hij, dat nevenschikking van Hoogendijk, E 
inspiratiebronnen in de praktijk neerkwam op het opgeven van Bleumink, Hui 
inspiratiebronnen als dragende grond voor een partij als collec- ma; namens de 
tiviteit: 'Men valt dan terug op inspiraties van hen die zich in par- kamp en De Z 
tijen verenigen. Dat is uiteraard een mogelijkheid, maar zij is ver- drie zittende p 
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schillend van wat wij tot dusver in onze partijen hebben gedaan. 
En tot nu toe hebben partijen die het zonder ideële grondslag 
meenden te kunnen stellen, in ons land niet een werkelijke 
machtspositie weten te bereiken.145  De waarde van de humanis-
tische inspiratie kon volgens hem 'ten volle' worden erkend zon-
der deze in de grondslag van de partij op één lijn te stellen met 
de evangelische inspiratie.46  
Op 17 en 18 maart 1972 kwam het KVP-partijbestuur in Soes-
terberg bijeen om de binnen de partij gerezen meningsverschil-
len uit te praten. Ook tijdens deze vergadering klonk kritiek op 
De Zeeuw. Zo stelde J.M.A. Mulder de vraag waarom de dis-
cussie over grondslag en koers weer moest worden gevoerd: 
'Wellicht heeft de voorzitter op langere termijn gelijk, maar nu 
neemt hij onverantwoord risico en verliezen wij meer dan wij 
kunnen winnen.  147  J.  Matti  vroeg zich af wie er eigenlijk behoefte 
had aan een 'open' partij. Hij vond het optreden van de voor-
zitter 'niet verstandig'.  48  Ook Vice-voorzitter Laan noemde het 
optreden van de voorzitter in de publiciteit 'niet verstandig'. 49 
Het partijbestuur als zodanig nam echter geen stelling in het con-
flict tussen partij- en fractievoorzitter. De Zeeuw zegde aan het 
einde van de bijeenkomst slechts toe rekening te zullen houden 
'met de verschillende geluiden die nu eens duidelijk naar voren 
kwamen ( ... ) ,50 

Tijdens een vergadering van de KVP-kring Brabant in Kaatsheu-
vel op 18 mei 1972, waar Andriessen en De Zeeuw beiden spra-
ken, bleken zij elkaar in hun standpunten enigszins te zijn gena-
derd.51  Er bleef echter een 'nuance- en faseringsverschil' bestaan.52  

De Contactraad van ARP, CHU en KVP kreeg een 'zware' sa-
menstelling. Iedere partij werd erin vertegenwoordigd door een 
delegatie van vijf personen, onder wie de respectieve partij- en 
fractievoorzitters die het dagelijks bestuur van de Contactraad 
vormden. Namens de ARP namen zitting Aantjes, Goudzwaard, 
Hoogendijk, De Kwaadsteniet en Veerman; namens de CHU 
Bleumink, Huijsen, Van Hulst, J.L. Janssen van Raay en Melle-
ma; namens de KVP Andriessen, De Bruyn, W. Nuyens, Steen-
kamp en De Zeeuw. Overeengekomen werd dat niet één van de 
drie zittende partijvoorzitters als voorzitter van de Contactraad 
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zou optreden, maar een relatieve buitenstaander. Steenkamp 
werd hiervoor uitgenodigd. 
De Dr. A. Kuyperstichting stelde zich beschikbaar om het se-
cretariaat van de Contactraad te vervullen.53  Hoewel J.G.H. Kra- 
jenbrink hiermee in het bijzonder werd belast, was via de we- 
kelijkse stafvergaderingen in feite het gehele wetenschappelijk 
bureau nauw betrokken bij de gang van zaken in en rond de Con- 
tactraad. De keuze voor de Kuyperstichting was onder meer ge- 
baseerd op de wenselijkheid een zeker politiek evenwicht aan te 
brengen, gelet op het voorzitterschap van Steenkamp. Hiernaast 
was het, gezien de tot dan toe gereserveerde opstelling van de 
ARP als geheel, nuttig om ook in deze partij een instantie te heb-
ben die nauw bij de samenwerking betrokken was. De gezag-
hebbende Kuyperstichting zou in de jaren die volgden, ook af-
gezien van de geheel eigen rol van haar directeur - Hoogendijk 
-, een invloedrijke rol spelen in de partij en de partijorganen. 
De drie wetenschappelijke instituten namen in 1972 ook teza-
men het voortouw in de samenwerking van de confessionele par-
tijen door op dat moment reeds te besluiten tot vergaande sa-
menwerking. Vanaf dat jaar troffen de voorzitters en de direc-
teuren van de drie instituten elkaar geregeld - tenminste zes 
maal per jaar - in het Voorzitters- en Directeurenoverleg 
(VDO), dat in 1977 zou worden geformaliseerd in de Stichting 
Studiecentrum CDA. Bij dit overleg waren in de loop der jaren 
als voorzitters betrokken van de zijde van de Dr. A. Kuyper-
stichting J. Smallenbroek (tot 1974), J.H. Grosheide (tot 1977) 
en Kooijmans, van de zijde van de Jhr.mr. A.F. de Savornin  Loh-
manstichting I.N.Th. Diepenhorst (tot 1975) en Bleumink, en 
van de zijde van het Centrum voor Staatkundige Vorming G.H. 
Veringa. De directeuren waren Hoogendijk, die in 1975 werd 
opgevolgd door A.M. Oostiander, mevr. E. Sleijser-Tegelaar en 
Bibo. In 1973 besloten de voorzitters van de instituten voortaan 
afzonderlijk geen nieuwe studies meer aan te vatten of nieuwe 
groepen te stichten.54  
Elk van de partijen stelde in 1972 naast de Contactraad een ei-
gen begeleidingscommissie in van rond de 15 personen, tenein-
de bouwstenen aan te dragen voor de gezamenlijke discussie in 
de Contactraad en ervoor te zorgen dat er voldoende contact 
zou worden gehouden met de leden van de partijen.55  
Tijdens de eerste vergadering van de Contactraad, op 1 februari 
1972, was de sfeer goed.56  Gemakkelijk tot resultaten komeffzou 
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men in de daaropvolgende weken echter niet. 'Klimatologische' 
verschillen tussen de deelnemers aan het gesprek speelden hier-
bij een rol. Ook in de Groep van Achttien waren deze er ge-
weest. Thans herhaalde dit verschijnsel zich echter zeer na-
drukkelijk. Slechts geleidelijk kwam er verbetering in deze situ-
atie en ontstond zowel in de vergaderingen, die afwisselend in 
Den Haag, Driebergen en Zeist werden gehouden, als daarbui-
ten begrip voor elkaar. 
Als eerste kwam in de Contactraad een nota van B. Goudzwaard 
aan de orde, getiteld 'Strategie voor de toekomst'  .57  Goudzwaard 
had gestudeerd aan de Nederlandsche Economische Hooge-
school te Rotterdam en was van 1959 tot 1966 economisch me-
dewerker geweest bij de Dr. A. Kuyperstichting. Begin 1966 was 
hij wetenschappelijk medewerker geworden van de AR-Twee-
de- Kamerfractie. Sedert 1967 maakte Goudzwaard zelf deel uit 
van deze fractie. 58 
De Contactraad was van oordeel, dat de notitie van Goudzwaard 
aan de begeleidingscommissies diende te worden voorgelegd. Er 
werd echter de voorkeur aan gegeven, dat de notitie als stuk van 
de Contactraad werd gepresenteerd en niet als stuk van Goud-
zwaard persoonlijk. Daartoe werd een bewerking van het stuk 
nodig geoordeeld. Dit geschiedde door een commissie, bestaan-
de uit Bleumink, Goudzwaard zelf en De Zeeuw .59  Het resultaat 
was een stuk, getiteld 'Concept-strategie'. 60 
Tijdens een informele bijeenkomst op 25 maart 1972, oorspron-
kelijk slechts bedoeld als  'brainstorming',  bespraken de leden 
van de Contactraad de 'Concept-strategie'. Overeengekomen 
werd, dat het secretariaat het stuk opnieuw zou bewerken, waar-
na het als vertrouwelijk discussiestuk naar de begeleidingscom-
missies zou gaan. Het werd wenselijk geacht een viertal hoofd-
thema's nader uit te diepen: de bedreigde humaniteit, economi-
sche groei en bevolkingsgroei, welzijn en participatie, en de in-
ternationale problematiek. Respectievelijk Hoogendijk, De 
Zeeuw, Bleuniink en Kooijmans zouden zich hieraan zetten. 61 
Hoogendijk, die op 25 maart 1972 niet aanwezig kon zijn, was 
met de 'Concept-strategie' echter allerminst gelukkig. In een 
door hem opgestelde discussienota, die uitlekte in Trouw, stel-
de hij, dat het stuk 'niet voldoende geëxponeerd [was] op de vi-
tale punten en derhalve politiek te vrijblijvend. ( ... ) Het stuk mist 
de spankracht om als eerste presentatie van de Contactraad naar 
buiten te kunnen dienen. 162 
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De kritiek van Hoogendijk weerklonk in het officiële commen-
taar van de AR-begeleidingscommissie, dat 'de concept-strate-
gienota in haar huidige opzet en in haar huidige verwoording 
van het gemeenschappelijk vertrekpunt, naar ons oordeel on-
voldoende spankracht [bezit], om als basis te dienen voor een 
partij-politieke eenwording van onze drie partijen'.63  
Hiermee leken de besprekingen in de Contactraad in een im-
passe te zijn geraakt.64  Enig uitzicht kwam er pas, toen een sub-
commissie van de Contactraad op 26 mei 1972 een procedure-
voorstel deed, inhoudende dat het geheel van de op dat moment 
voorliggende stukken in handen zou worden gegeven van een 
redactiecommissie, alsmede de voorzitter en het secretariaat, 
teneinde een eindnota te concipiëren.65  Tijdens zijn vergadering 
van vier dagen later nam de Contactraad dit voorstel over, met 
dien verstande dat het gewenst werd geacht de ontwerptekst te 
laten schrijven door één persoon uit de redactiecommissie, de 
voorzitter.66  

4.5 De nota: Op weg naar een verantwoordelijke 
maatschappij 

Hierin is Steenkamp geslaagd. Persoonlijk  67  schreef hij het con-
cept voor de nota Op weg naar een verantwoordelijke maat- 
schappij. Een politieke strategie voor de 70-er jaren. In deze no-
ta deed Steenkamp een poging de aard van de problemen van 
de jaren zeventig te schetsen en tot hun geestelijke wortel door 
te dringen. Daarbij zocht hij aansluiting bij het concept van de 
verantwoordelijke maatschappij, dat - als  'responsible  society' - 
in september 1948 door de eerste Assemblée van de Wereldraad 
van Kerken te Amsterdam was geformuleerd als een soort 
grondbeginsel van christelijke ethiek met betrekking tot de 
staatsinrichting. 68 
Vanwege de ten diepste geestelijke wortel van de politieke pro-
blemen koos Steenkamp voorts - niet als premisse maar als con-
clusie - welbewust voor een partijverband, waarin de relatie met 
het evangelie werd gelegd. In hoofdstuk  VI  van de nota merkte 
hij in dit verband op, dat het evangelie voor de nieuw te vormen 
partij 'een uitdaging, een opgave en een gave tegelijk' moest zijn: 
'een uitdaging, die een antwoord vraagt ook in de politiek; een 
opgave, die een bijzonder licht werpt op ons leven en onze sa- 
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menleving en zijn absolute eisen stelt; een gave, waarin de vita-
minen en de moed kunnen worden gevonden om te bouwen aan 
nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Het evangelie is daar-
bij uniek, maar het is niet exclusief, dat wil zeggen het is niet ons 
bezit, wij mogen het niet monopoliseren.'69  Een 'antwoord' in de 
politiek was nodig en dit antwoord - niet het evangelie zelf - zou 
de leden moeten binden: 'Het samenbindend element en het her-
kenningspunt zijn onze politieke strategie, ons actieprogram en 
ons beleid, zoals wij die als antwoord aan de evangelische op-
roep blijvend vorm willen geven.  170  Tegelijkertijd diende de nieu-
we partij zich echter te richten tot de gehele Nederlandse be-
volking: 'Onze Organisatie is ( ... ) niet een godsdienstig genoot-
schap, maar een politieke Organisatie, en wij richten ons dan ook 
tot het gehele volk en derhalve niet tot een bepaalde kerkelijke 
of maatschappelijke groepering. Wij vertrouwen dat velen zich 
in onze politieke opstelling zullen herkennen of daardoor aan-
gesproken zullen worden. 171 
Het vernieuwende van deze benadering lag in de gedachte van 
het politieke antwoord op de boodschap van het evangelie als 
samenbindend element in de nieuw te vormen partij. Hiermee 
vermeed Steenkamp een uitspraak voor een exclusief-christelij-
ke grondslag, zoals de ARP wenste, of een 'open' grondslag, 
waar De Zeeuw en anderen in de KVP voor pleitten. De 'ant-
woord-filosofie' was, zoals Hoogendijk het later formuleerde, 
'de formule, die de drie partijculturen oversteeg' .71  Zij is een 
vondst van Steenkamp persoonlijk geweest.73  
In hoofdstuk  VII  van de nota deed Steenkamp voorts een aan-
tal voorstellen van organisatorische aard. Zodra de partijen in 
positieve zin een principe-uitspraak hadden gedaan diende er 
een gemeenschappelijk bestuursorgaan met daadwerkelijke be-
voegdheden in het leven te worden geroepen. Dit bestuursor-
gaan moest leidinggeven en een gezamenlijke presentatie aan de 
kiezers voorbereiden en begeleiden. Steenkamp gaf de partijen 
in overweging bij de eerstvolgende Tweede-Kamerverkiezingen 
- die, indien het kabinet-Biesheuvel tot die tijd zou aanblijven, 
in 1975 zouden worden gehouden - met één lijst uit te komen 
en één fractie in het parlement te vormen .74 
Steenkamp wilde onderstrepen, dat de samenwerkingsvorm wer-
kelijk iets nieuws behoorde te zijn. Als concrete suggestie bracht 
hij daarbij naar voren dat de samenwerkende partijen tegelijk 
met de vorming van het gemeenschappelijke bestuursorgaan een 
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nieuwe politieke combinatie zouden oprichten, een 'christen-de-
mocratische beweging'. Van deze beweging zouden de leden van 
de ARP, CHU en KVP via hun eigen partijen lid kunnen wor-
den, terwijl anderen de mogelijkheid zouden krijgen rechtstreeks 
toe te treden.75  
Vóór Kerstmis 1972 diende de nota in de partijen en in de par-
tijorganen aan de orde te komen. Bij aanvaarding ervan, be- 
hoorde in het voorjaar van 1973 door de partijen een beslissing 
te worden genomen over de organisatorische concretisering van 
het principe-besluit.76  
Hoogendijk en Krajenbrink, die tot de eersten behoorden die het 
concept van Steenkamp onder ogen kregen, toonden zich er aan- 
stonds enthousiast over. Zo herinnerde Krajenbrink zich later: 
'Na lezing keken wij elkaar aan en concludeerden: dit is het! Hier 
moeten we nu niet meer aan sleutelen.'77  Volgens Krajenbrink 
lag de kracht van de tekst hierin, 'dat het duidelijk "aus einem 
Guss" was geschreven en voorts - naast een knappe analyse van 
de politieke problematiek in nationaal en internationaal verband 
- concrete suggesties bevatte voor de organisatorisch en inhou-
delijk te volgen wegen. Daarbij was er niet zozeer sprake van 
compromissen tussen de in de Contactraad gebleken tegenstel-
lingen. Steenkamp was er veeleer in geslaagd op een welhaast 
dialectische wijze de punten van geschil te overstijgen en ze sa- 
men te ballen tot een nieuwe gezamenlijke benadering. Vooral 
de tekst van hoofdstuk  VI  levert daarvan goede voorbeelden.978  
Ook de overige leden van de Contactraad onderkenden de door- 
braak. Op  10 juni 1972 besloten zij de tekst van Steenkamp zo-
veel mogelijk intact te houden,79  Een week later werd de tekst 
tijdens de slotvergadering in Hydepark te Zeist definitief vast-
gesteld.80  
In het AR-partijblad Nederlandse Gedachten verdedigde frac-
tievoorzitter Aantjes twee weken later in zijn rubriek 'Van A tot 
U' de nota onder het motto 'Het waagstuk der vernieuwing': 

Het karakter van de oude 'christelijke' partijen placht vooral te 
worden afgelezen ut de formulering van de grondslag, van het 
uitgangspunt of hoe men het ook wil aanduiden. Het stond als 
het ware 'zwart op wit'. Dat was eigenlijk het belangrijkste, al-
thans zo functioneerde het voor velen. 
In die zin was er in opzet onmiskenbaar verwantschap met par-
tijen als SGP en GPV. Er was wel onderscheid (open oog heb-
ben voor de realiteit, rekening houden met de gebrokenheid, be- 



reid zijn tot compromissen, vuile handen durven en willen riske-
ren, en vooral verdraagzaam zijn), maar in de opzet van wat ik 
zou kunnen noemen een formeel-juridisch criterium was er toch 
verwantschap. 
Nu, zeker de gereformeerd-protestantse wereld is meer dan wie 
ook daarmee vastgelopen. Door zozeer het criterium te zoeken 
in de 'grondslagformule' en de zuiverheid daarvan, is er meer ge-
broken dan geheeld, meer verdeeld dan verenigd. Op het gehele 
brede terrein van 'kerk, school en maatschappij' liggen de voor-
beelden voor het opscheppen. 
De betekenis van wat op 17 juni 1972 in Hydepark gebeurde, is 
voor mijn gevoel dat het een poging is van die benadering om het 
'christelijk karakter' te bepalen, afscheid en afstand te nemen 
zonder de erkenning van het evangelie als unieke inspiratiebron 
ook voor het politieke handelen (ook voor het georganiseerde 
politieke handelen) prijs te geven.81  

Over de door Steenkamp voorgestelde 'christen-democratische 
beweging' stelde Aantjes: 

Het beoogt een partij te zijn voor  alien  die het antwoord, dat de 
uitdaging van het evangelie van ons vraagt, mee willen bepalen 
en kritisch willen beoordelen (zonder dat zij 'op hun eigen be-
zieling' zullen worden doorgelicht), in de hoop dat op deze wijze 
velen tot dezelfde politieke opstelling zullen komen. 
Het is een benadering die boven de probleemstelling van de 
'openheid'is uitgekomen. 82 

De gemeenschappelijke herkenning, die de nota Op weg naar 
een verantwoordelijke maatschappij binnen de Contactraad te-
weeg bracht, bleef - naar spoedig bleek - echter vooralsnog be-
perkt tot de deelnemers aan het gesprek. De partijen als geheel 
hadden meer tijd nodig, in het bijzonder de ARP. 
Tot degenen binnen de ARP die moeite hadden met de nota be-
hoorde de binnen het traditionele deel van de ARP zeer gezag-
hebbende H. Algra.83  Algra was leraar geweest in de Neder-
landse taal- en letterkunde en in de geschiedenis aan het gere-
formeerd gymnasium te Leeuwarden en had verschillende his-
torische werken geschreven. Hij was van 1946 tot 1969 lid ge-
weest van de Eerste Kamer en van 1955 tot 1971 voorzitter van 
de redactieraad van Nederlandse Gedachten. Sinds 1935 was hij 
hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. In oktober 1972 schreef 
Aigra in een open brief: 'We hebben hier te maken met een hu- 
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Antirevolutionair in hart en nieren. De hoofdredacteur van het Friesch 
Dagblad, Hendrik Algra, vertolkte in oktober 1972 in een open brief 
de bezwaren van het traditionele deel van de ARP tegen de Nota van 
de Contactraad: 'We hebben hier te maken met een humanistisch 
klinkend betoog, op één plaats opgehangen aan het evangelie als aan 
een spijker.' 

manistisch klinkend betoog, op één plaats opgehangen aan het 
evangelie als aan een spijker.'84  Zijn conclusie was, dat het stuk 
van Steenkamp 'het AR hart ten diepste niet aanspreekt': 'Laten 
wij onze zelfstandigheid bewaren, althans nu nog.'85  Samenwer-
king met de CHU en de KVP, zelfs lijstverbinding waren wat hem 
betreft geoorloofd: 'maar niet één lijst en één fractie, en nog min-
der één partij. Althans nu niet en zo niet.'86  Dit laatste was actu- 



eel  geworden door de - onverwachte - val van het kabinet-Bies-
heuvel, kort na de verschijning van de nota van de Contactraad. 

4.6 Tussentijdse verkiezingen 

Op 18 juli 1972 boden de beide DS'70-bewindslieden uit het ka- 
binet-Biesheuvel, jhr. M.L. de Brauw en W. Drees jr., hun ont- 
slag aan. Drie dagen later stelden ook de overige ministers hun 
portefeuilles ter beschikking. Nadat een op voorstel van Tilanus 
ondernomen poging van de christelijk-historische oud-minister 
van Justitie Y. Scholten de ontstane breuk in het kabinet te he- 
ien was mislukt ,87  kwam op 10 augustus 1972 een rompkabinet- 
Biesheuvel tot stand. Dit kabinet bereidde de begroting 1973 
voor en schreef vervroegde verkiezingen uit voor 29 november 
1972. Deze verkiezingen kwamen voor ARP, CHU en KVP op 
een ongelegen moment, omdat, zoals het in het dagelijks bestuur 
van de KVP werd uitgedrukt, 'de Christelijke Drie-eenheid in 
een te vroeg stadium zwaar op proef wordt gesteld. Het politie- 
ke dak is er misschien, de fundamenten niet of nauwelijks.` 
Op zichzelf genomen leek er in 1972 iets te zeggen voor het uit- 
komen met één lijst. De samenwerking tussen de drie partijen 
in het parlement was onder het kabinet-Biesheuvel goed geweest 
en geleidelijk aan geïntensiveerd. De fractievoorzitters hadden 
regelmatig informeel overleg gevoerd. In twee fractiecommissies 
- die van Onderwijs en Wetenschappen en van Milieuhygiëne - 
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troonrede en de miljoenennota gehouden. Nadat reeds op 1 ok- 
tober 1971 de fractiebesturen onder voorzitterschap van An- 

iangen aan het 
driessen voor het eerst gemeenschappelijk hadden vergaderd,89  
had op 5 juni 1972 onder leiding van Tilanus de eerste gemeen- 
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vergadering was afgesloten met een door de drie fractiesecreta- 
rissen - A.M. de  Boo  (CHU), G.C. van Dam (ARP) en C.F. 

:1e, en nog 1111fl Kleisterlee (KVP) - verzorgde gebedsdienst en een diner in eta- 
tatste was actu- blissement Het Zwaantje.90  
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Tijdens het voorzittersoverleg van 25 juli 1972 drong Unievoor-
zitter Verschuer aan op één lijst: 'Voor de CHU is dat bijna een 
halszaak.'9' Een van de achtergronden van dit streven was de bij 
hem levende vrees, dat de ARP en de KVP samen een christen-
democratische partij zouden vormen, waarvan de CHU als klein 
rechts smaldeel zou worden uitgesloten. Anders dan op het punt 
van de grondslag, leken Veerman en De Zeeuw programmatisch 
immers in sterke mate op één lijn te zitten.92  
Ook de KVP drong aan op één lijst, evenals vice-voorzitter Kui-
per van de ARP: 'Een gezamenlijke presentatie aan de kiezers 
is in feite het beste. Wellicht is dan over alle partij elites heen 
een greep mogelijk op een deel van het electoraat. Spreker ziet 
dat als een uiterst positief punt.  593  Hoogendijk, daarentegen, aar-
zelde. Persoonlijk neigde hij naar één lijst. Hij vroeg zich echter 
af, of de vereiste tweederde meerderheid van de kiesverenigin-
gen en de partijraad zou worden gehaald: 'Wij mogen niet het 
risico lopen dat wij op slag verliezen wat in de loop der jaren is 
opgebouwd.  594  Partijvoorzitter Veerman sloot zich bij deze laat-
ste redenering aan: 

Voor spreker speelt niet in de eerste plaats het risico van stem-
menverlies, maar spreker kijkt nog verder. Er wordt per kiesver-
eniging gestemd. Stel dat wij de tweederde meerderheid niet ha-
len, en dat Groningen, Friesland en Drenthe en het platteland en 
masse tegen zijn. Dan krijgt de samenwerking een klap die zij 
waarschijnlijk niet te boven komt. 
Per slot van rekening komen onze mensen in belangrijke mate uit 
die gebieden. Daarom houdt spreker zijn hart vast voor het for-
ceren van een beslissing.95  

In het voorzittersoverleg uitten Steenkamp, Verschuer en De 
Zeeuw hun teleurstelling over de opstelling van Veerman, maar 
onderstreepten tegelijkertijd dat het geen breekpunt mocht 
zijn.96  Ook verschillende varianten, zoals het onmiddellijk na de 
verkiezingen vormen van één Kamerfractie, het plaatsen van een 
'topman' van elke partij op een andere lijst of het via affiches 
iets van het verworvene zichtbaar maken door aan de namen 
ARP, CHU en KVP 'christen-democratische beweging' of 'nieu-
we politieke combinatie' toe te voegen, gingen niet door.97  
Een andere vraag was of er, zoals bij de Tweede-Kamerverkie-
zingen van het jaar ervoor, een gemeenschappelijk urgentiepro-
gram diende te komen. Medio augustus 1972 besloot het voor- 
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zittersoverleg een kort manifest op te stellen, dat binnen 14 da-
gen gereed moest zijn.98  Van de hiertoe ingestelde commissie 
werd Steenkamp voorzitter en Van Agt rapporteur.99  
Toen een maand later vanuit het voorzittersoverleg een beroep 
op Steenkamp werd gedaan het inmiddels gereedgekomen ont- 
werp-program op een persconferentie te presenteren verklaar-
de deze zich hiertoe bereid, maar op andere vragen inzake de 
verhouding tussen de drie partijen wenste hij niet in te gaan: 'Hij 
beklemtoont zijn positie, die hij als "verkoper van een vijgeblad" 
kenschetst en de volstrekte onmogelijkheid om uit zijn mond 
enige positieve geluiden ten aanzien van hetgeen in de afgelo-
pen maanden op het gebied van de samenwerking tot stand is 
gekomen, te vernemen. Spreker kan eenvoudig geen positieve 
antwoorden geven op welke vraag dan ook, die niet het eigen-
lijke program betreft,'100  
Tot overmaat van ramp keurden de drie partijen vervolgens op 
30 september 1972 ook nog het door de commissie-Steenkamp 
voorbereide program af. De partijraden van ARP en KVP en de 
Unieraad besloten voor de komende parlementaire periode een 
richtlijn te vinden in de afzonderlijke programs 1971-1975 en het 
gemeenschappelijk urgentieprogram 1971-1975. Aan de partij-
besturen droegen zij op deze programs, waar nodig, op de actu-
ele politieke situatie toe te spitsen, respectievelijk in één ge-
meenschappelijk program samen te vatten.101  
Het voorzittersoverleg verzocht hierop de directeuren van de 
wetenschappelijke instituten - Bibo, Hoogendijk en mevr. 
Sleijser-Tegelaar -, uitgaande van de verschillende programs, 
binnen veertien dagen een stuk van beperkte omvang op te stel-
len. Dit stuk verscheen als Schets van beleid voor '73 en volgen-
de jaren. Tijd voor officiële goedkeuring door de verschillende 
partijorganen was er niet meer. Daarom werd het stuk betiteld 
als Handleiding voor de fracties. Als zodanig zou het tijdens de 
kabinetsformatie een rol spelen, naast 'Keerpunt '72' van de link-
se partijen. 
ARP, CHU en KVP moesten tenslotte in 1972 opnieuw een ant-
woord formuleren op de polarisatiestrategie van de progressie-
ve drie. Anders dan in 1971 het geval was geweest, verschilden 
zij op dit punt ditmaal tamelijk sterk in opstelling. 
Het vernieuwde partijbestuur van de KVP had reeds verschei-
dene malen blijk gegeven van zijn voorkeur voor een coalitie 
met 'links'. Nog vóór de val van het kabinet-Biesheuvel, op 24 
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mei 1972, had KVP-voorzitter De Zeeuw een gesprek gevoerd 
met de voorzitter van de PvdA, A.A. van der Louw, over de ver-
houding tussen beide partijen. Zonder voorkennis van het KVP-
bestuur had hij een uitnodiging voor dit onderhoud van zijn 
PvdA-collega aanvaard .102 
Ook de directeur van het partijbureau, Gribnau, en de nieuwe 
adjunct-secretaris op het partijbureau, A.C. Colijn, die was be-
last met de beleidsvoorbereiding, Organisatie, vorming en voor-
lichting van de partij, stuurden in de richting van een coalitie met 
'links', waarbij de mogelijkheid van een vóór de verkiezingen 
aan te gaan stembusakkoord met de progressieve drie niet werd 
uitgesloten.103  
Op 16 augustus 1972 liet Schmelzer in een brief aan De Zeeuw 
echter weten er 'zeer overwegende bezwaren' tegen te hebben 
indien de KVP dit eenzijdig zou doen: 'Wanneer de KVP een 
voorkeur zou uitspreken, los van of tegen het standpunt van AR 
en  CH,  zou alles wat gezamenlijk zou kunnen zijn opgebouwd 
tussen de drie christen-democratische partijen op losse schroe-
ven kunnen komen te staan. Het zou uiteraard tot spanning tus-
sen de christelijke partijen leiden om het mild uit te drukken, de 
geloofwaardigheid van onze wil tot samenwerking tussen de drie 
zou in het geding komen en wij zouden door de zo vele ons be-
dreigende stromingen tegen elkaar worden weggeschreven.5104  
Ook de KVP-fractie, wier voorzitter de lijst aanvoerde, gaf - in-
dien voor de keuze gesteld - in meerderheid prioriteit aan de 
christen-democratische samenwerking boven afspraken voor- 
af. 105 
De ARP was intern verdeeld. Een deel van de partijleiding was 
van oordeel, dat er na de verkiezingen in beginsel ruimte moest 
zijn voor een coalitie met 'links5.106  Ook de nummers twee en 
drie van de AR-lijst, Aantjes en J. Boersma, namen dit stand-
punt in.107  De demissionaire premier Biesheuvel was hier echter 
op tegen en gaf dit zowel toen hij werd aangezocht als lijsttrek-
ker als daarna duidelijk te kennen. Zo schreef hij in een brief 
aan Veerman, gedateerd 23 augustus 1972: 'Indien na de ver-
kiezingen een samenwerking met de PvdA tot stand zou komen, 
kan ik niet reeds nu zonder meer verklaren, dat ik beschikbaar 
blijf voor de politiek. 5108 
De Unie leek in 1972 onder invloed van de behoudende Cen-
trumgespreksgroep naar 'rechts' op te schuiven. Het door het 
Uniebestuur voorbereide lijstvoorstel, waarin de vooruitstre- 
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vende CHJO-voorzitter Huijsen op de vierde plaats stond, werd 
door de kiesverenigingen drastisch gewijzigd.109  Anderzijds werd 
niet Udink, maar Tilanus de 'nieuwe' CHU-lijsttrekker. 
Het gevolg van dit alles was dat de partijraden van ARP en KVP 
en de Unieraad op 30 september 1972 drie uiteenlopende reso-
luties aannamen. De KVP-partijraad achtte een parlementair 
meerderheidskabinet gewenst en droeg het partijbestuur op 
daartoe 'allereerst' een gesprek te voeren met D'66, PvdA en 
PPR om op basis van programvergelijking, tezamen met ARP 
en CHU, vóór de verkiezingen te streven naar een akkoord op 
hoofdlijnen.110  De AR-partijraad was van oordeel, dat door ge-
sprekken zonder voorafgaande voorwaarden de verschillende 
mogelijkheden voor samenwerking reeds vóór de verkiezingen 
op basis van programvergelijking moesten worden onderzocht, 
waarbij 'in eerste instantie' de mogelijkheid van een gesprek met 
de PvdA moest worden nagegaan. Het partijbestuur werd ge-
machtigd om- samen met CHU en KVP stappen te onderne-
men.111  De Unieraad, tenslotte, machtigde het bestuur om - op 
basis van programvergelijking en wederzijds vertrouwen - sa-
men met de ARP en de KVP alle mogelijkheden tot vorming 
van een parlementair meerderheidskabinet, zonder voorwaar-
den vooraf, te onderzoeken. De Unieraad legde zich neer bij een 
mededeling van partijvoorzitter Verschuer en lijsttrekker Tila-
nus, dat huns inziens eerst met de PvdA diende te worden ge-
sproken. In de resolutie werd op dit punt niets vermeld.112  
Niettemin nodigde het KVP-bestuur de besturen van de PvdA, 
D'66 en de PPR enkele dagen later, mede namens de ARP en 
de CHU, uit om in een gesprek de mogelijkheden af te tasten 
om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen»3  Op 7 oktober 
1972 verklaarden de congressen van de PvdA, D'66 en de PPR 
echter in een gezamenlijke resolutie, gelet op de opstelling van 
de ARP en de CHU, een gesprek met deze beide partijen niet 
zinvol te achten. De progressieve drie waren bereid zich over 
een gesprek met de KVP opnieuw te beraden wanneer de par-
tij tijdens de algemene beschouwingen zou breken met het ka-
binet-Biesheuvel.114  Andriessen deelde hierop mee, dat de KVP 
zich niet van - ARP en CHU liet losmaken. In een gezamenlijke 
verklaring met De Zeeuw noemde hij het 'onbehoorlijk', dat de 
progressieven van de KVP eisten het kabinet-Biesheuvel ten val 
te brengen, waarvan zij de hoofdlijnen van het beleid steunde.115  
Daarmee was de gedachtenwisseling over een stembusakkoord 
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De 'inbraak' van Burger en de 'uitbraak' van Boersma. De 
demissionaire minister van Sociale Zaken, drs. J. Boersma (ARP), 
brengt op 27 februari 1973 zonder zijn partijleiding daarin te kennen 
een bezoek aan kabinetsformateur mr. J.A. W. Burger (rechts) en 
verklaart zich bereid tot een kabinet-Den Uyl toe te treden. Met zijn 
stap doorbrak Boersma, weldra gevolgd door De Gaay Fortman, het 
eensgezinde verzet van de antirevolutionaire Tweede-Kamerfractie 
o. l. v. mr. B. W. Biesheuvel tegen de vorming van een progressief 
kabinet, waarin de confessionelen slechts een bescheiden plaats kregen 
toegewezen. 

feitelijk afgesloten. Een gesprek tussen de drie confessionele 
partijen en de VVD had, anders dan een jaar eerder, in 1972 niet 
plaats. 
Hoewel ARP, CHU en KVP in 1972 derhalve niet zo ver gingen 
dat zij hun prille samenwerking volledig opofferden terwille van 
de kwestie van de intentieverklaring, is het in het licht van het 
bovenstaande niet verwonderlijk dat de verkiezingscampagnes 
wederom weinig gemeenschappelijk werden gevoerd. Slechts 
eenmaal werd een gezamenlijke verkiezingsbijeenkomst gehou-
den, te weten in Rotterdam. Voor het overige was er tijdens de 
campagne veel verdeeldheid. De drie partijen gingen intern èn 
onderling verdeeld over grondslag en politieke koers de verkie-
zingen van 1972 en de daarop volgende kabinetsformatie in. Wat 
hen bond was hoogstens hun gezamenlijke stellingname tegen 
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de polarisatie. Andriessen sprak tijdens de KVP-partijraad van 
4 november 1972 te Biddinghuizen in dit verband over 'de eigen 
weg van de christen-democraten in de Nederlandse politiek. Dat 
is de weg van het overleg, van de redelijkheid, van de verant-
woordelijkheid voor iedereen, de weg van de solidariteit, de so-
lidariteit vooral met hen die onder moeilijke omstandigheden 
niet extra in de knel moeten komen en dus extra steun moeten 
krijgen.'116  
Bij de verkiezingen van 29 november 1972 leed de KVP voor de 
derde opeenvolgende maal een zware nederlaag. Zij kwam van 
35 op 27 zetels. In een tijdsbestek van negen jaar was de fractie 
thans vrijwel gehalveerd. Datzelfde gold voor de CHU. Zij ver-
loor bij de verkiezingen drie zetels en verkreeg dus slechts zeven 
Kamerzetels. De ARP, op haar beurt, boekte één zetel winst en 
kwam uit op 14 zetels. Tezamen vielen de confessionele partijen 
terug van 58 naar 48 zetels. De PvdA won vier zetels. Met 56 ze-
tels kwamen de progressieve drie als de grootste combinatie uit 
de stembus. Een Kamermeerderheid was ook dit echter niet. 

Wat zich tussen 29 november 1972 en 11 mei 1973 - de dag van 
de beëdiging van het kabinet-Den Uyl - voltrok, is elders uitge-
breid beschreven.117  Hier zij slechts in herinnering gebracht hoe, 
ondanks de aanvankelijke verbittering over de door de antire-
volutionairen J. Boersma en W.F. de Gaay Fortman getoonde 
bereidheid om - zonder hun partijleiding daarin te kennen - tot 
een kabinet-Den Uyl toe te treden, in de weken daarna de be-
reidheid in ARP- en KVP-kring groeide om een dergelijk kabi-
net althans te 'gedogen'. Niettemin lag de kwestie binnen elk van 
de drie partijen gecompliceerd. 
In de CHU-fractie waren het fractievoorzitter Tilanus en W. 
Scholten, die ervoor pleitten het beoogde kabinet-Den Uyl te 
gedogen.` Hoewel ook zij verbolgen waren over de wijze waar-
op de Unie in de formatie bejegend werd door de uit een chris-
telijk-historisch milieu afkomstige PvdA-formateur, J. Burger, 
lieten zij de opstelling van KVP en ARP zwaar wegen. Tevens 
speelde voor hen een rol, dat de CHU één ministerspost en één 
staatssecretariaat werden toegedacht door respectievelijk de 
KVP en de ARP. 
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Fractieberaad van de CHU onder leiding van drs. A.D.W. Tilanus 
(midden achter) over de kabinetsformatie, 13 maart 1973. Links van 
Tilanus de demissionaire bewindslieden dr. R.J.H. Kruisinga, mr. C. 
van Veen en drs. B.J. Udink. De voorpagina van het dagblad Trouw 
op tafel geeft de stand van zaken weer: 'Burger heeft CHU buiten spel 
gezet'. Met de vorming van het kabinet-Den Uyl kwam de CHU in de 
oppositie terecht, terwijl de KVP en de ARP het kabinet 'gedoogden'. 
De ontluikende christen-democratische samenwerking kwam daardoor 
onder zware druk te staan. 

Een meerderheid van de CHU-fractie - bestaande uit Kruisin-
ga, Van Leijenhorst, D.F. van der Mei, T. Tolman en H. Wisse-
link - hield er echter rekening mee, dat op korte termijn op-
nieuw verkiezingen zouden moeten worden gehouden en ver-
wachtte voor die tijd geen concrete resultaten van de samen-
werking van de confessionele partijen. Bij deelname aan een ka-
binet-Den Uyl zou de CHU zich bij de verkiezingen - opnieuw 
- onvoldoende kunnen profileren. Voorts vreesde men, dat deel-
name aan een kabinet-Den Uyl vanuit een ongelijkwaardige po-
sitie tot ernstige spanningen met de leden van de Unie zou lei-
den. De CHU was in het voorjaar van 1973 nog altijd een ver-
deeld huis, waar veel onderling wantrouwen heerste. Het ver- 

werken van di 
aan het kabine 
gingen brachte 

langer haar m 
pertIBurgd1119  
Reeds tijdens 
CHUop 23 m 
christen-demo(  

kening kon en 
formatie: 'Ten 
len blijven VOO  

king  niet door 
leden, vanuit d 

nwerkingsv,  
dagelijkse best 

De bindin 
van de bei 
gemeenSci  
king,  zoal 
lijken. All 
nut aan di 

- samenwel 
te maken 
fractie en 
zoveel m( 
het streve 
De zaak I 
wij niet t 
gen."1  

Op 4 mei 197 
totstandk0mi1  
lijk wegens de 
gedeeltelijk or 
handen leek.`  
weten W.G. I 

boom. 
Binnen de Al 
duidelijker sd 
stemmen de t 
gen. Vóór ste' 
Koning, mevr 



werken van die problematiek kon niet ook nog een deelname 
aan het kabinet-Den Uyl verdragen. Deze en andere overwe- 
gingen brachten de fractie op 26 april 1973 tot het besluit niet 
langer haar medewerking te verlenen aan de informatie-Rup- 
pert/Burger. 119 

Reeds tijdens een spoedvergadering van het bestuur van de 
CHU op 23 maart 1973, had Tilanus echter verklaard dat de 
christen-democratische samenwerking niet het kind van de re- 
kening kon en mocht worden van de gang van zaken tijdens de 
formatie: 'Ten eerste zullen immers dergelijke taxatie-verschil- 
len blijven voorkomen en in de tweede plaats zal de samenwer- 
king niet door enkele Kamerleden gestalte krijgen maar door de 
leden, vanuit de kiesverenigingen en plaatselijke en regionale sa- 
menwerkingsverbanden.'120  Tijdens de vergadering van de drie 
dagelijkse besturen van 27 april 1973 voegde Tilanus hieraan toe: 

De binding van de ene fractie met het kabinet is anders dan die 
van de beide andere fracties, maar alledrie de fracties hebben een 
gemeenschappelijk program. De  CH-fractie wil de samenwer- 
king, zoals die gegroeid is tussen de fracties, niet laten bemoei- 
lijken. Alle  CH-fractieleden nemen met veel animo, genoegen en 

).W. Ti/anus nut aan die samenwerking deel. Bij de CHU-fractie is de wil tot 
73. Links van samenwerking aanwezig. Wij moeten er nu van maken wat er van 
lisinga, mr. C. te maken is. Spreker zal een hartstochtelijk beroep op de eigen 
(a gb/ad Trouw fractie en op de beide andere fracties doen om de samenwerking 
HU buiten spel - zoveel mogelijk gestalte te geven. Wij moeten verder gaan met 
de CHU in de het streven naar samenwerking. 

et 'gedoogden'. De zaak moet niet traineren; de mensen in de periferie moeten 
kwam daardoor wij niet teleurstellen. Volgend jaar zijn er opnieuw verkiezin- 

gen. 121 

ide uit Kruisin- Op 4 mei 1973 besloot de KVP-fractie in grote meerderheid de 
in en H. Wisse- totstandkoming van het kabinet-Den Uyl te gedogen, gedeelte- 
rte  termijn op- lijk wegens de aanwezige voorkeur voor een regering met 'links', 
houden en ver- gedeeltelijk omdat er op dat moment geen reëel alternatief voor- 
van de samen- handen leek.122  Drie fractieleden van de KVP stemden tegen, te 
tme aan een ka- weten W.G. Bremen, F.A.A.M. Fiévez en H.A.C.M. Noten- 
igen - opnieuw boom. 
e men, dat deel- Binnen de ARP-fractie voltrok zich op 4 mei 1973 een nog veel 
ijkwaardige p0- duidelijker scheiding der geesten. Zij besloot met acht tegen zes 
Ee Unie zou lei- stemmen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl te gedo- 

altijd een ver- gen. Vóór stemden Aantjes, De Boer, J. van Houwelingen, J. de 
erste. Het ver- Koning, mevr. J.G. Kraaijeveld-Wouters, J.N. Scholten, Veer- 
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man en Vermaat. Tegen stemden Van Dam, De Kwaadsteniet, 
mevr. J. van Leeuwen, Roolvink, Schakel en A. Schouten.` 
De voorstemmers hadden weliswaar ook moeite met het resul-
taat van de formatie, maar waren van oordeel dat er mede gelet 
op de uitslag van de verkiezingen - waarbij ARP, CHU, KVP 
en VVD, nadat zij in 1971 reeds gezamenlijk waren teruggeval-
len van 86 naar 74 zetels, verder terrein hadden verloren tot 70 
zetels, terwijl de breuk tussen deze partijen en DS'70 tijdens de 
lijmpoging van Y. Scholten onherstelbaar was gebleken - niet 
veel serieuze alternatieven bestonden. Ook meenden zij dat er 
een brug moest worden geslagen naar de PvdA, teneinde bij een 
toekomstige formatie tot genormaliseerde verhoudingen te ko-
men. Met name fractievoorzitter W. Aantjes heeft om deze re-
denen - nadat Biesheuvel door het verstrijken van de grond-
wettelijke termijn van drie maanden van verenigbaarheid van 
ministerschap en Kamerlidmaatschap op 7 maart 1973 had be-
dankt voor de Kamer - de totstandkoming van het kabinet-Den 
Uyl bevorderd en tijdelijk de ongelijkwaardige positie van ARP 
en KVP in het kabinet aanvaard. Aantjes was na zijn studie rech-
ten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht algemeen secretaris ge-
weest van de Nederlandse Christelijke Aannemers- en Bouw-
vakpatroonsbond (NCAB) en was sinds de fusie van de NCAB 
met de NKAB in 1969 tot Algemeen Verbond Ondernemers 
Bouwnijverheid (AVOB) algemeen adviseur van dit verbond. 
Sinds 1959 maakte hij deel uit van de Tweede-Kamerfractie van 
de ARP, waar hij zich mede onder invloed van Berghuis gelei-
delijk had ontwikkeld van een vertegenwoordiger van de tradi-
tionele antirevolutionaire denkrichting tot eenvertegenwoordi-
ger van de evangelisch-radicale richting.124  
De prijs voor de ARP was hoog. Op  11 mei 1973, de dag waar-
op het kabinet-Den Uyl werd beëdigd, maakte oud-premier 
Biesheuvel zijn vertrek uit de politiek bekend. Zoals vermeld, 
had hij hierop reeds gezinspeeld toen hij was aangezocht als lijst-
trekker.125  Kuiper bracht hier tijdens een gesprek tussen Bies-
heuvel en een delegatie uit het AR-partijbestuur op 16 juni 1973 
tegenin: 'De partij heeft Biesheuvel als lijsttrekker aanvaard, 
maar daarmee heeft Biesheuvel ook de partij als zodanig aan-
vaard.'126  Biesheuvel toonde zich op dit punt echter onver- 
murwbaar: 'Spreker is door de politieke hel heengegaan. Spre-
ker heeft 17 jaar hard voor de partij gelopen en spreker kan dit 
niet accepteren. Tengevolge van het beleid van anderen komt  
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spreker niet in de partij terug. ( ... ) De ARP moet maar gewoon 
vergeten, dat Biesheuvel lijstaanvoerder is geweest.` 
Tezamen met J. de Koning, die de nieuwe AR-partijvoorzitter 
werd nadat Veerman was toegetreden tot het kabinet-Den Uyl 
als staatssecretaris van Onderwijs,128  maakte Aantjes tussen 11 
mei 1973 en de AR-partijraad van 22 en 23 juni 1973 een rond-
gang129  langs de 18 Kamercentrales van de partij om uitleg te ge-
ven van het door hem gevoerde beleid. De Koning, die een over-
tuigd voorstander was van samenwerking met CHU en KVP, 
had sociale geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht. Na zijn doctoraalexamen te hebben afgelegd, verricht-
te hij enige tijd sociologisch onderzoek ten behoeve van het Con-
vent van christelijk-sociale organisaties en was hij wetenschap-
pelijk ambtenaar aan het Instituut voor sociale wetenschappen 
van de VU. Voor de ARP was De Koning van 1969 tot 1971 lid 
geweest van de Eerste Kamer. Sinds 1971 was hij lid van de AR-
Tweede-Kamerfractie en van het Europees Parlement. Halver-
wege zijn leven was hij overgegaan van de Gereformeerde Ker-
ken in Nederland naar de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Tijdens de rondgang die De Koning met Aantjes maakte langs 
de AR-Kamercentrales bleek de verontwaardiging binnen de 
partij aanzienlijk.  130  In het hierboven gememoreerde gesprek 
tussen Biesheuvel en een delegatie uit het AR-partijbestuur ver-
klaarde De Koning: 

Wij moeten niet terechtkomen in een positie waarin de partij zich 
pro en contra Biesheuvel opstelt. 
Gebeurt dit, dan voorziet spreker een verhouding van 80% te-
genover 20% 131 

Het lid van het partijbestuur J. Oosterhuis merkte in hetzelfde 
gesprek op: 'Een taxatie van spreker is, dat circa 90% van onze 
kiezers achter Biesheuvel staat.'132  

4.8 De oprichting van het CDA 

Tijdens de kabinetsformatie was de bezinning over de nota van 
de Contactraad en daarmee over de toekomst van de confessio-
nele politiek doorgegaan. Zo concludeerde de KVP-top op 19 
januari 1973 tijdens de voorbespreking van een groot bezin-
ningsweekeinde, dat er in Nederland plaats was voor een derde 
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partij naast de PvdA en de VVD en dat deze ook gewenst was. 
Met name oud-premier De Jong beklemtoonde het belang van 
de samenwerking met de beide zusterpartijen: 'De heer De Jong 
acht het toppunt van trouweloosheid, wanneer wij nu ARP en 
CHU loslaten. ( ... ) De heer De Jong benadrukt nog eens, dat je 
alles moet blijven doen om bij elkaar te komen. De bases van 
de verschillende partijen hebben tijd nodig om aan elkaar te wen-
nen.'133  
Het gezelschap als geheel achtte ten aanzien van de samenwer-
king de laatste ronde geslagen. Het evangelie was 'een stuk ce-
ment', maar volgens de notulen van de bijeenkomst waren de 
meesten van mening dat er niet meer christelijke wijn bij moest. 
Er werd verschillend gedacht over de  'second  best' oplossing: 
een confederatie met één fractie en één lijst, het uitstippelen van 
een eigen marsroute met de consequentie dat ook bondgenoot-
schappen aangegaan konden worden zonder ARP en CHU, dan 
wel varianten hier tussenin.134  
Naar aanleiding van de aarzelingen binnen de ARP over de no-
ta van de Contactraad stelde het dagelijks bestuur van deze par-
tij op 14 december 1972 een werkgroep in onder voorzitterschap 
van Goudzwaard, met D. Corporaal als secretaris  .135  Binnen de-
ze werkgroep stonden twee stromingen tegenover elkaar. Tij-
dens de bijeenkomst van de commissie op 9 januari 1973 merk-
te Hoogendijk, die een representant was van de eerste stroming, 
op: 

Hoogendijk kan zich voorstellen, dat aan de kiesverenigingen een 
aantal maatstaven wordt meegegeven. Uit de woorden van 
Veerman proeft spreker eigenlijk dat ook een alternatief stuk 
voor de nota van de Contactraad nodig is. Voor spreker is dat 
een nieuw stuk, waarin dan staat hoe het eigenlijk is. 
Spreker vindt dat laatste in feite onaanvaardbaar. Gebeurt dat, 
dan zal spreker niet verder aan de discussies deelnemen. 
Het is een goede zaak om een stuk begeleiding te geven en om 
duidelijk te maken waarom wij tot een bepaalde besluitvorming 
moeten komen. Zaken echter die communautair zijn besproken 
moeten wij ook communautair besluiten.136  

In Anti-Revolutionaire Staatkunde van januari 1973 formuleer-
de Hoogendijk het nog pregnanter. De nota van de Contactraad 
was volgens hem 'niet meer dan een eerste schetsmatige teke-
ning'. Hoogendijk liet hier echter op volgen: 
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Maar ik voeg er aan toe: waar vinden wij in AR-kring een bete-
re analyse van wat er in de politiek aan de hand is? Waar vinden 
wij een analyse die dieper graaft? Waar wordt het wezenlijke van 
de ARP uit vroeger dagen beter opnieuw geactiveerd en tot ba-
siskapitaal gemaakt voor een nieuwe onderneming? Waar wor-
den concreter organisatorische lijnen getrokken naar de toekomst 
op een wijze waarin het levensgevoel van de huidige generatie 
recht wordt gedaan? Het gaat niet aan de nota te verwerpen, om-
dat daarin het vertrouwde beeld van de AR-Partij-oude-stijl ont-
breekt. Wij zouden de nota integendeel moeten verwerpen indien 
die niet meer zou geven dan een weg tot herleving van deze AR-
Partij-oude-stijl. De opgave is juist, het bezit dat ons is toever-
trouwd niet als de vreesachtige rentmeester te conserveren, maar 
in te brengen in een vernieuwde politieke onderneming, opdat 
dit bezit vrucht drage.137  

Van zijn kant vroeg Aigra, die tot de andere stroming behoor-
de, zich af, of hij zich door deel te nemen aan het gesprek in de 
werkgroep-Goudzwaard niet bond aan de nota: 'Spreker wil in 
alle openheid zeggen, dat spreker daar nog niet aan toe is. ( ... ) 
Spreker ziet graag de mogelijkheid van een verbinding van lijs-
ten tot stand komen. Iedere partij kan dan een eigen image en 
een eigen profiel naar voren brengen. Ook vroeger werd vóór 
verkiezingen samengewerkt. Men heeft nu echter uitdrukkelijk 
gezegd, dat het om één partij gaat en men wil daarbij een streep 
zetten onder de ARP en in feite afscheid nemen van de ARP, 
zoals die tot nu toe is geweest. Spreker wijst dit resoluut van de 
hand. 5138 
De reserves van Aigra werden nog versterkt toen op 10 januari 
1973 de zogeheten 'Aktiegroep Nieuwe Partij' zich met een ma-
nifest in de discussie over de toekomst van de partij mengde.139  
Deze groep, voortgekomen uit een initiatief van de inmiddels 
totstandgekomen Federatie van christen-democratische jonge-
ren KVPJGCHJO,Ho  bestond uit circa 170 personen uit diver-
se partijen, maar vooral uit de drie confessionele partijen. Vier 
van hen - Bleumink, De Bruyn, Huijsen en Nuyens - waren me-
de-ondertekenaars van de nota van de Contactraad .14' De Ak-
tiegroep Nieuwe Partij riep op tot partijvernieuwing in de KVP 
gericht op openheid in de grondslag en een progressief beleid, 
op te bouwen vanuit de partijen die in het centrum van de Ne-
derlandse politiek opereerden: KVP en D'66.142  
Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep-Goudzwaard op 22 
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januari 1973 stelde Aigra voor een noot toe te voegen aan de 
voorliggende notitie, waarin zou komen te staan dat een van de 
leden van de werkgroep van oordeel was dat er op dat moment 
reeds een zodanig verschil van mening bestond 

- ook tussen de 
ondertekenaars van de nota van de Contactraad 

-, dat de noti-
tie wel uitgangspunt kon zijn voor een verder gesprek, maar niet 
voor de opheffing van de ARP en de oprichting van een nieuwe 
partij.143  
Toen verschillende werkgroepsleden 

- onder wie T.P. van der 
Kooy en Rothuizen - hem hierin bijvielen, gaf Veerman toe dat 
het wat ver zou gaan een concrete toezegging te doen over het 
komen tot één partij. Beter was het volgens hem een voorwaar-
delijke formulering te kiezen, in die zin dat er meer organisato-
rische eenheid kon komen naarmate er meer eensgezindheid 
over het bijbelse uitgangspunt zou blijken te zijn. Algra kon hier-
mee instemmen en had geen behoefte meer aan een aparte noot 
in de notitie.144  Hierop werd de door Veerman voorgestelde for-
mulering overgenomen.145  
In een notitie, die in april 1973 werd aangeboden aan de kies-
verenigingen ter begeleiding van de discussie over de nota van 
de Contactraad, sprak het bestuur van de Unie 

- gelet op de in-
houd van de nota Op weg naar een verantwoordelijke maat-
schappij - het vertrouwen uit dat de nieuw te vormen christen-
democratische partij een christelijke partij zou worden. De vor-
ming van een federatief verband werd in de bestuursnotitie ge- 
noemd 'als overgang naar de ene christen-democratische partij, 
die er zal moeten komen 9.146 
Enige dagen na de verschijning van deze notitie publiceerden 
enkele theologen en andere uit de Unie afkomstige personen 

- 

P.A. Elderenbosch, W.A.B. Hagen, Van Leijenhorst, S.K. Me-
ijers en mevr. J.A. van Ruler-Hamelink 

- een kritische reactie 
op het bestuursstandpunt. De briefschrijvers stelden, verwijzend 
naar in de nota gebruikte termen als 'basisfilosofie' en 'inspira-
tiebron', onder meer: 'Het samenbindende element van de chris-
ten-democratische partij is het beginsel, het uitgangspunt. Het is 
niet de afgeleide: "de politieke strategie". Deze dient juist daar-
aan namelijk te worden getoetst. ( ... ) Het zal niet zo zijn, maar 
de indruk wordt gewekt (in de nota van de Contactraad) dat men 
zijn kracht is gaan zoeken in het uitwendig pragmatisme en de 
bron daarbij losliet.'147  Zij stonden echter waarschijnlijk slechts 
voor een relatief kleine groep binnen de Unie, die in overwe- 
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voegen aan de gende mate vrede leek te hebben met de formulering van de 
dat een van de grondslag in de nota van de Contactraad.148  

op dat moment Op 12 april 1973 stelden de dagelijkse besturen van ARP, CHU 
- ook tussen de en KVP een Stuurgroep van twaalf vertegenwoordigers in, die 
d -, dat de noti- tot taak kreeg om op basis van de voorstellen van de Contact- 
sprek, maar niet raad een gezamenlijke resolutie voor de Unieraad en partijra- 
van een nieuwe den voor te bereiden. Namens de ARP maakten van de Stuur- 

groep deel uit Aantjes, Corporaal, Kuiper, Veerman; namens de 
he T.P. van der CHU Janssen van Raay, Kaland, Tilanus, Verschuer; namens de 
Teerman toe dat KVP Andriessen, mevr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth de 
e doen over het Weerdesteyn, Steenkamp en De Zeeuw. Voorzitterschap en Se- 

een voorwaar- cretariaat zouden per drie maanden wisselen. Als eersten wer- 
'eer organisato- den Veerman en Corporaal hiermee belast .149 
eensgezindheid In de hierop volgende weken was de ontreddering over het ver- 
Aigra kon hier- loop en de uitkomsten van de kabinetsformatie duidelijk merk- 
een aparte noot baar. Zo stelde Steenkamp tijdens een vergadering van de drie 
oorgestelde  for-  dagelijkse besturen, dat hij in de huidige situatie het CDA niet 

zag zitten: 'Doorslaggevend acht spreker dat twee partijen in het 
en aan de kies- kabinet zitten en dat één partij buiten het kabinet staat. Hoe kun 
ver de nota van je nu in zo'n situatie een CDA oprichten als politieke mantel? 
- gelet op de in- Spreker ziet dit duidelijk anders dan de CHU. 150  In de Stuur- 

ordelijke maat- groep noemde hij het 'ongelooflijk' wat er gebeurde: 'Jarenlang 
rmen christen- zijn wij met elkaar bezig geweest om na te gaan hoe het evange- 

vorden. De vor-  lie  in ons politiek bezig zijn moet functioneren. Dat heeft tal van 
tuursnotitie ge- moeilijkheden gegeven. Nu hebben wij elkaar gevonden en nu 
cratische partij, komt er ter elfder ure een kink in de kabel. Een tweedeling moe- 

ten wij niet accepteren. Wij moeten nu de keuze doen, die bepa- 
Le publiceerden  lend  is voor de komende jaren. ( ... ) Spreker meent, dat het nu 
tige personen - gaat om de laatste kans. Of zijn er mensen, die denken dat wij 
horst, S.K. Me- over één a twee jaar een kans hebben? 151  Deze laatste vergade- 
:ritische reactie ring eindigde in volstrekte mineur. Steenkamp concludeerde, 'dat 
Jen, verwijzend er niets gevonden is voor het dichten van het gat van de geloof- 

'fie'  en 'inspira- waardigheid. Spreker ziet niet hoe de kloof te overbruggen. 1152 
nt van de chris- Ondanks de schijnbaar uitzichtsloze situatie in het parlement 
ingspunt. Het is bleek het in de maanden mei en juni 1973 echter mogelijk bin- 
Jient juist daar- nen de Stuurgroep van ARP, CHU en KVP overeenstemming 
t zo zijn, maar te bereiken over een gezamenlijke ontwerp-resolutie voor de 
traad) dat men Unieraad en de partijraden van ARP en KVP. Deze ontwerp- 
matisme en de resolutie stelde dat de in de nota van de Contactraad geschetste 
thijnljk slechts hoofdlijnen voor een politieke strategie voor de jaren zeventig 
die in Overwe- in overwegende mate voldeden aan de eisen, die gesteld konden 
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worden aan een strategie en een beleid van een partij, die bij Vooral in de  Ur  

voortduring op de uitdaging van het evangelie wilde antwoor- verscheen een v 

den. Een beroep werd gedaan op de gemeentelijke en provin- ren dat de alge 

ciale partij-organen om bij en na de verkiezingen van 1974 ten menwerking vai 

aanzien van program, lijst en fractie tot een zo groot mogelijke één nieuwe par 

eenheid te komen, opdat in de Provinciale Staten en gemeente- zouden moeten 

raden de christen-democratische verbondenheid duidelijk tot zingen met één 

uitdrukking zou komen. Volgens de ontwerp-resolutie mochten ni tien leden uil 

de bij de kabinetsformatie aan het licht gekomen meningsver- naar de stuurgr 

schillen geen blijvende invloed hebben op de bestaande politie- een zo sterk mo 

ke verwantschap alsmede de groeiende samenwerking tussen de in in elk geval 

fracties in de Tweede Kamer. De ontwerp-resolutie stelde daar- menstellen van 

om voor te besluiten tot de oprichting van een 'Christen Demo- de verkiezingen 

cratisch Appèl'. Dit CDA zou vooralsnog het karakter dragen Oud-minister E 

van een samenwerkingsverband. Het diende echter op korte ter- van de uitkomst 

mijn een nieuwe organisatievorm te krijgen, waarin zowel aan 'Nu deze breuk 

de politieke eenheid als aan de geestelijke verscheidenheid tus- KVP en de ARI 

sen de drie partijen werd rechtgedaan. Het CDA kwam volgens de CHU als op 

de ontwerp-resolutie onder leiding te staan van een bestuursor- hetzelfde zou b 

gaan en zou zich richten tot het gehele Nederlandse volk. Ook eniging een fusi 

rechtstreeks tot het CDA toegetreden leden zouden daarom ders,'157  Medio 

worden vertegenwoordigd in het bestuursorgaan. Tenslotte deed CHU een mede 

de ontwerp-resolutie een beroep op de fracties van de drie par- trumgespreksgi 

tijen in de Tweede en de Eerste Kamer hun werkzaamheden zo- neer de ontwer 

danig te integreren, dat vóór het najaar van 1973 de eensge- maar één uitwe, 

zindheid van de drie partijen zou worden weerspiegeld in het be- -oprichten van C 

leid van de fracties. 153 Binnen de AR] 

In de ontwerp-resolutie werd voor de eerste maal de naam Kwaadsteniet,' 

'Christen Democratisch Appèl' gebruikt. De nota van de Con- publiekelijk uit 

tactraad had gesproken over 'christen-democratische beweging'. Vertegenwoorc 

Op de benaming 'beweging' bestond echter kritiek. Het werd hoog niveau o 

een te vaag begrip gevonden, dat de meesten niet associeerden maken, dat ind 

met een blijvende structuur. Het is een suggestie van Veerman naar eenwordir 

geweest om het woord 'Appèl' te gebruiken.154  vrijwel zeker v 

Tekenend voor de politieke wil om iets tegenover de uitkomst leg van de dri 

van de kabinetsformatie te stellen was, dat de door de Stuur- 'herbezinnen' 

groep voorbereide ontwerp-resolutie door de drie partijbestu- Zover kwam h 

ren ongewijzigd naar de partijraden van de ARP en de KVP en tijraad de door 

de Unieraad werd doorgezonden. Dit betekende echter niet, dat men vóór, 67 Si 

er geen discussie plaatsvond over de voorgenomen intensivering Zeeuw verklaa 

van de samenwerking. ben gedaan: 'C 
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en partij, die bij Vooral in de Unie waren de meningen verdeeld. Op  26 mei 1973 
wilde antwOor- verscheen een verklaring van 48 Unieleden, die van mening wa- 

slijke en provin- ren dat de algemene vergadering zou moeten besluiten de sa- 
en van 1974 ten menwerking van de drie partijen de gestalte te doen geven van 
groot mogelijke één nieuwe partij en dat de uitvoeringsbesluiten er tevens toe 
en en gemeente- zouden moeten leiden dat bij de eerstvolgende Kamerverkie- 
id duidelijk tot ,id  zingen met één lijst werd uitgekomen. Ook zonden begin ju- 
solutie mochten ni tien leden uit de progressieve vleugel van de CHU een brief 
ien meningsver- naar de stuurgroep van ARP, CHU en KVP met het verzoek 
-staande politie- een zo sterk mogelijke ontwerp-resolutie voor te bereiden, waar- 
erking tussen de in in elk geval een uitspraak zou dienen te staan over het sa- 
utie stelde daar- menstellen van gemeenschappelijke lijsten voor de eerstvolgen- 
Christen Demo- de verkiezingen.156  

karakter dragen Oud-minister Beernink, daarentegen, schreef naar aanleiding 
ter op korte ter- van de uitkomst van de kabinetsformatie in het  Fri  esch Dagblad: 
aarin zowel aan 'Nu deze breuk er zo duidelijk ligt, zou het dwaasheid zijn de 
theidenheid tus- KVP en de ARP als regeringspartijen te laten samensmelten met 

kwam volgens de CHU als oppositiepartij. Voor de radio heb ik gezegd, dat dit 
een bestUurS0r hetzelfde zou betekenen als wanneer een geheelonthouders-ver- 
indse volk. Ook eniging een fusie zou aangaan met een vereniging van caféhou- 
zouden daarom ders."57  Medio juni 1973 ontvingen de kiesverenigingen van de 
i. Tenslotte deed CHU een mede door Beernink ondertekende brief van de Cen- 
van de drie par- trumgespreksgroep. In deze brief dreigde de groep dat er, wan- 
Lzaamheden zo- neer de ontwerp-resolutie in deze vorm zou worden aanvaard, 
973 de eensge- maar één uitweg was, te weten 'het voortzetten, eventueel nieuw 
iegeld in het be- oprichten van onze CHU','58  

Binnen de ARP spraken de Tweede-Kamerleden De Boer, De 
maal de naam Kwaadsteniet, mevr. Van Leeuwen, Schouten, en Vermaat zich 

)ta van de Con- publiekelijk uit tegen de ontwerp-resolutie. 159 
ische beweging'. Vertegenwoordigers van de KVP-top voerden op hun beurt op 
itiek. Het werd hoog niveau overleg met ARP en CHU teneinde duidelijk te 
iet associeerden maken, dat indien op 23 juni niet een beslissende stap op de weg 
e van Veerman naar eenwording van KVP, ARP en CHU zou worden gezet, het 

vrijwel zeker was dat de KVP in het die avond te houden over- 
ver de uitkomst leg van de drie partijbesturen zou aankondigen zich te willen 
door de Stuur- 'herbezinnen' op een eigen politieke toekomst.160  
Irie partijbe5tU - Zover kwam het niet. Op  23 juni 1973 aanvaardde de KVP-par- 

en de KVP en tijraad de door de Stuurgroep opgestelde resolutie met 186 stem- 
echter niet, dat men vóór, 67 stemmen tegen en één onthouding. Voorzitter De 

en intensivering Zeeuw verklaarde 'met volle overtuiging' een stap terug te heb- 
ben gedaan: 'Op de partijraad van 27 november 1971 heb ik ge- 
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zegd: "ik vermoed, dat de vormgeving van die openheid een par- het evangelie W] 
van d aanleiding  tij impliceert, die naast het evangelie ook andere inspiratie- 

bronnen erkent en die dus niet exclusief christelijk is." Over dit de 'open' partij 
door de laatste zijn we het  alien  eens. Met betrekking tot het eerste heb 

ik 
zeggen 

sprake kan een stap teruggedaan: voor de nieuwe politieke Organisatie geen 
1 tiebronnelt"64 geldt geen nevenschikking van andere uitgangspunten naast het 

evangelie. Die stap terug is geen gevolg van de onderhandelin- gen 38 stemmen 
gen tussen partijen, maar de consequentie van hetgeen er leeft Nog dezelfde av 
in mijn eigen partij, uw partij, onze partij. Daarnaar heeft een - tijbesturen aan 
voorzitter zich te voegen, niet alleen in Kaatsheuvel maar meer ten Democratjsc 

nog in uw partijraad. ik heb dat met volle overtuiging gedaan. 5161 kiezingen gezan 
Tijdens de algemene vergadering van de CHU richtte de dis- 
cussie zich, zoals kon worden verwacht, met name op de passa- 
ge in de ontwerp-resolutie over de eensgezindheid in het parle- 4.9 Het grûeiff 

ment. Tijdens de vergadering kwam een door het lid van het da- 
Het bij de reSOl1 gelijks bestuur en de Unieraad H. Eversdijk opgestelde motie- 

het CDA k( van Heinkenszand aan de orde. Volgens deze motie diende de be- 
wuste passage uit de resolutie te worden opgevat als een oproep brink werd secr 
tot samenwerking van de fracties op basis van het gemeen- veljk voorzitter 

deze fui zouden schappelijk urgentieprogram 1971-1975 en de Schets van beleid, 
zoals die door de besturen van ARP, CHU en KVP was be- len.167  De oven 

M.H.M,F. Gard stempeld tot Handleiding voor de Kamerfracties bij het te voe- 
van Ra ren beleid. Daarmee nam de motie afstand van de beleidsvoor- Janssen 

nemens van het kabinet-Den Uyl. 
Het 

ters. 
De vergadering Uniebestuur liet de motie-Heinkenszand, waarin tevens het 

fractiebeleid gedurende de formatie werd goedgekeurd, gelijk- Debet daaraan 
de fractieleiders  tijdig met de resolutie inzake de oprichting van het CDA in stem- 

van het b seurs ming brengen. Een duidelijke meerderheid van de stemgerech- 
tigde afgevaardigden van de kiesverenigingen162  steunde op de- bestuursorgaan 

voorstel1 slechts ze wijze uiteindelijk de oprichting van het CDA, nadat Tilanus 
nog had opgemerkt dat de les van de formatie en de verkiezin- drie partijbestW 

droegen hierd0 'dat gen was, de PvdA en in wezen ook de VVD ondanks hun 
tussen de partij politieke tegenstellingen één gemeenschappelijk belang hebben, a ganisatorische het bestrijden en bij voorkeur definitief lam leggen van de chris- 

ten dit om voortd ging, -democratische partijen. In opzicht hebben de KVP, ARP 
de parti, andere en CHU eveneens één groot gemeenschappelijk belang: name- 

lijk de versterking en uitbouw van de christen-democratie in ons 
',63 

te vinden was. 
he Krajenbrink land. 

De AR-partijraad aanvaardde met 116 tegen 80 stemmen een durende machts 
amendement van de provinciale Organisatie Gelderland op de Niettemin slaag 
zinsnede 'van een partij, die bij voortduring op de uitdaging van in overeenstem 
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het evangelie wil antwoorden'. Aan deze zin werd, mede naar 
aanleiding van de in de voorgaande jaren gevoerde discussie over 
de'open' partij, toegevoegd: '( ... ) en die zich daartoe laat ge-
zeggen door de verplichtende norm van het evangelie, zodat er 
geen sprake kan zijn van gelijkwaardigheid van andere inspira-
tiebronnen,'164  Hierop werd de resolutie aanvaard met 170 te-
gen 38 stemmen. 
Nog dezelfde avond besloot de Stuurgroep namens de drie par-
tijbesturen aan de Kiesraad te verzoeken de benaming 'Chris-
ten Democratisch Appèl (CDA)' te registreren, zodat er bij ver-
kiezingen gezamenlijk gebruik van kon worden gemaakt .165 

Mrg.sxIF7iF4 

Het bij de resolutie van 23 juni 1973 ingestelde bestuursorgaan 
van het CDA koos Steenkamp tot zijn vaste voorzitter. Krajen-
brink werd secretaris.166  Beide personen, die eerder respectie-
velijk voorzitter en secretaris van de Contactraad waren geweest, 
zouden deze functies tot aan de fusie, in 1980, blijven vervul-
len.167  De overige leden van het bestuursorgaan waren mevr. 
M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (KVP) als penningmeester, en 
Janssen van Raay (CHU) en R. Zijlstra (ARP) als vice-voorzit-
ters. 
De vergaderingen van dit bestuursorgaan verliepen moeizaam. 
Debet daaraan was met name de moeizame verhouding tussen 
de fractieleiders Aantjes, Andriessen en Kruisinga, die als advi-
seurs van het bestuursorgaan optraden. Daarbij kwam dat het 
bestuursorgaan in feite geen beslissingsbevoegdheid had, maar 
slechts voorstellen formuleerde, die vervolgens door elk van de 
drie partijbesturen moesten worden gefiatteerd. De gesprekken 
droegen hierdoor-ii  feite het karakter van onderhandelingen 
tussen de partijen. Tenslotte speelde bij de problemen van or-
ganisatorische aard, waar het in het bestuursorgaan met name 
om ging, voortdurend de vraag of de lijn van de ene dan wel van 
de andere partij moest worden voortgezet, of welk compromis 
te vinden was. Als gevolg hiervan was er - zoals de secretaris, 
Krajenbnink, het achteraf formuleerde - sprake van 'een voort-
durende machtsstrijd, vaak tot in details' .168 
Niettemin slaagde het bestuursorgaan er op 20 november 1973 
in overeenstemming te bereiken over een ontwerp-resolutie 
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voor de partijraden en de Unieraad van 15 december 1973, waar- overgrote meer 
in het besluit tot pre-federatieve samenwerking nader werd uit- aanvullende m 
gewerkt.169  De ontwerp-resolutie, die een compromis-karakter raad uit, dat de 
droeg, stelde dat het proces van politieke eenwording voortgang te tegemoetkw 
diende te vinden en niet wezenlijk mocht worden onderbroken van de resolutie 
door het verschil in parlementair-politieke benadering van het zien van een sp 
kabinet-Den Uyl. Bij de eerstvolgende Tweede-Kamerverkie-  ling  in de  lands  
zingen moest de christen-democratische verbondenheid 'maxi- ding van de par 
maal' tot uitdrukking worden gebracht: 'De mogelijkheid van Deze motie, ing 
verbinding van drie afzonderlijke lijsten is daartoe niet het geëi- Brabant, Den I 
gende middel. Wij willen derhalve één CDA-lijst c.q. CDA-lijs- land, Gelderlan 
ten tot stand brengen.'170  Tegelijkertijd sprak de resolutie in de ijssel, Rotterda: 
inleiding uit, dat een volledige integratie anno 1974 nog niet te van stemmen a 
verwezenlijken was. Daarom werd gekozen voor een 'groeimo- De belangrijksi 
del', waarin politieke en organisatorische eenwording elkaar Unieraad, waar, 
voortdurend zouden ondersteunen en belangrijke bevoegdhe- gelegd. Kort na 
den pas kort voor de fusiedatum zouden worden overgedragen lanus zijn fracti4 
aan het CDA.17' fractie niet lang 
Vóór 1 mei 1974 dienden volgens de resolutie de ontwerpen van door de Unie b 
de statuten en reglementen van het CDA bij de drie partijbe- feit dat Tilanus 
sturen te zijn ingediend. In deze statuten zou inzake de grond- zocht om althai 
slag van de te vormen partij de volge,nde formulering worden laar te willen oi 
opgenomen: 'Het Christen Democratisch Appèl aanvaardt het gekomen, was I 
evangelie als richtsnoer voor het politieke handelen."72  den tellende  fn  
Hiernaast werd het zogeheten 'rechtstreeks lidmaatschap' van kozen. Kruising 
het CDA geïntroduceerd. Leden van de ARP, de CHU en de geweest in Leei 
KVP zouden qualitate qua lid zijn van het CDA, anderen kon- specteur van d 
den rechtstreeks lid worden van het CDA.173  Deze door CHU- de daaropvolge 
secretaris Janssen van Raay voorgestelde constructie voorkwam, het ministerie v 
dat er - zoals de KVP wilde, maar de ARP en de CHU juist 1967 staatssecre 
wensten te voorkomen - in feite een vierde partij werd opge- Jong. Na in de 
riçht.174  merfractie te h 
Tenslotte vermeldde de nieuwe ontwerp-resolutie de instelling kabinet-Bieshei 
van een Permanente Program Advies Commissie (PPAC). De- staat. 
ze PPAC, waarvan Y. Scholten voorzitter en Schmelzer vice- Na de formatie 
voorzitter werd, kreeg tot taak binnen het CDA de bezinning te kabinet-Bieshei 
stimuleren op de relatie tussen levensbeschouwing en politiek ARP, CHU en I 
handelen en het algemeen bestuur te adviseren over de hoofd- tiebesturen bije 
lijnen van het beleid alsmede over de uitvoering en bijstelling stemmen. Ook 
van het program.175  plaats .180  Tijden 
Op 15 december 1973 aanvaardden de partijen de resolutie met het in diverse g 
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mber 1973, waar- 
overgrote meerderheid  .176  De drie partijen namen echter tevens 

nader werd uit- 
aanvullende moties en resoluties aan. Zo sprak de KVP-partij- 

ipromis-karakter raad uit, dat de ontwerp-resolutie niet in voldoende concrete ma- 

Drding voortgang te tegemoetkwam aan de verwachtingen die bij de aanvaarding 

len onderbroken van de resolutie van 23 juni 1973 gewekt waren, zowel ten aan- 

riadering van het  
zien van een spoedige totstandkoming van één politieke opstel- 

de-Kamerverkie- ling  in de landspolitiek als ten aanzien van een snelle eenwor- 

ndenheid 'maxi- 
ding van de partijpolitieke organen van ARP, CHU en KVP.177  

nogelijkheid van Deze motie, ingediend door de kringvoorzitters van Amsterdam, 

toe niet het geëi~ Brabant, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Drenthe, Fries- 

jst c.q. CDA-ijs- land, Gelderland, Groningen, Haarlem, Leiden, Limburg, Over- 

Ie resolutie in de ijssel, Rotterdam en Utrecht werd met overgrote meerderheid 

1974 nog niet te 
van stemmen aangenomen.178  

or een 'groeimo- De belangrijkste motie was echter zonder twijfel die van de 

nwording elkaar Unieraad, waarin de zogeheten 'politieke hypotheek' werd vast- 

rijke bevoegdhe- gelegd. Kort na de Tweede-Kamerverkiezingen van 1972 had Ti- 

en overgedragen lanus zijn fractiegenoten laten weten het voorzitterschap van de 
fractie niet langer te ambiëren, teleurgesteld als hij was over het 

Ie ontwerpen van door de Unie behaalde verkiezingsresultaat. Mede gelet op het 

de drie partijbe- feit dat Tilanus lijsttrekker was geweest, had de fractie hem ver- 
zocht om althans tijdens de formatie nog als haar onderhande- 

rnulering worden laar te willen optreden. Toen de formatie echter ten einde was 

è1 aanvaardt het gekomen, was hij afgetreden als fractievoorzitter. De zeven le- 
den tellende fractie had R.J.H. Kruisinga tot zijn opvolger ge- delen. '172  

dmaatschap' van 
kozen. Kruisinga was van 1956 tot 1960 keel-, neus- en oorarts 

de CHU en de geweest in Leeuwarden en van 1960 tot 1962 geneeskundig in- 

A, anderen kon- specteur van de volksgezondheid in de provincie Friesland. In 

Deze door CHU- de daaropvolgende jaren had hij ambtelijk functies vervuld op 

ructie voorkwam, het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, tot hij in 

en de CHU juist 1967 staatssecretaris op dit departement werd in het kabinet-De 
Jong. Na in de zomer van 1971 korte tijd de CHU-Tweede-Ka- 
merfractie te hebben voorgezeten, was hij toegetreden tot het 

[utie de instelling kabinet-Biesheuvel als staatssecretaris van Verkeer en Water- 

;sie (PPAC), De- 
Schmelzer vice- 

staat. 
Na de formatie van het kabinet-Den Uyl bleven de onder het 

de bezinning te kabinet-Biesheuvel gegroeide contacten tussen de fracties van 

iwing en politiek ARP, CHU en KVP bestaan.179  Periodiek kwamen de drie frac- 

n over de hoofd- tiebesturen bijeen, teneinde te pogen het beleid op elkaar af te 

-ing en bijstelling stemmen. Ook vonden gemeenschappelijke fractiestudiedagen 
plaats.` Tijdens  ht  eerste jaar van het kabinet-Den Uyl bleek 

de resolutie met het in diverse gevallen mogelijk, dat sprekers van ARP, CHU 
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en KVP namens de drie fracties het woord voerden in de Ka-
mer. Ook het commissie-overleg werd voortgezet. De commis-
sies voor Onderwijs en Milieuhygiëne waren de eerste die, met 
instemming van de fracties, tot volledige integratie besloten. In 
diverse andere commissies groeide een informele samenwer-
king.181  
In het bijzonder in de eerste periode van zijn fractievoorzitter-
schap trachtte Kruisinga, die een van de drijvende krachten was 
geweest achter de beslissing van de CHU-fractie om niet langer 
mee te werken aan de informatie Ruppert/Burger, echter tege-
lijkertijd door oppositie te voeren tegen het kabinet-DenUyl de 
Unie een duidelijker profiel te geven. 
Op 15 december 1973 nam de Unieraad met algemene stemmen 
een motie aan, die ter vergadering was voorbereid door een com-
missie bestaande uit Blankestijn, Eversdijk, Janssen van Raay, 
G. van Muiden, Y. Scholten, Jhr. F.O.J. Sickinge en mevr. Te-
gelaar. In deze motie aanvaardde de Unieraad de door het CDA-
orgaan voorgestelde resolutie, 'met dien verstande dat de be-
slissing door de bevoegde Unie-organen, of tot één lijst, danwel 
lijstverbinding, of gescheiden optrekken zal moeten worden ge-
nomen tegen de achtergrond van de feitelijke parlementaire po-
litieke situatie vóór de eerstvolgende verkiezingen van de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal',182  

4.10 De Staten- en raadsverkiezingen van 191 

Op 7 februari 1974 verzond Steenkamp een vertrouwelijke brief 
aan de leden van het bestuursorgaan van het CDA, waarin hij 
mededeelde 'ernstig ongerust' te zijn over de politieke ontwik-
keling: 'ik heb in mijn leven nogal wat ervaring opgedaan in het 
bedrijfsleven, op het universitaire vlak, op kerkelijk gebied en 
in de politiek. Ik heb echter, als ik nu eens terugkijk, nog nooit 
meegemaakt dat een groep mensen zo zeer bezig was met een 
bewuste poging tot zelfmoord als bij ons het geval is. ( ... ) Wij lij-
ken met elkaar op kleine kinderen die bijna moedwillig het ei-
gen zo moeizaam gemaakte bouwwerk kapot gooien. Wat heb-
ben wij eraan of wij kleine veldslagen ieder voor zich winnen, 
maar de gezamenlijke veldtocht verliezen?" Volgens Steen-
kamp beschikten de christen-democraten niet over een eigen ge-
zicht in de Nederlandse politiek. Dit was gegeven de parlemen- 

ta i r-politieke  sit  
van ARP, CHili 
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erden in de Ka- tair-politieke situatie van het moment moeilijk, maar het doel 
zet. De  commis-  van ARP, CHU en KVP was toch geweest om zoveel mogelijk 

eerste die, met een gezamenlijke opstelling te vinden. Dat was mislukt en Steen- 
atie besloten. In kamp beschouwde dit mede als het falen van hem persoonlijk: 
nele samenwer- 'De voorzitter van het CDA is er niet in geslaagd om iets van 

een politieke lijn tussen de fracties te verwezenlijken. Het is, me- 
actievoorzitter- vrouw, mijne heren, onmogelijk om zo door te gaan, en ikzelf 

de krachten was doe het dan ook niet. ik heb als voorzitter van het CDA geld, 
e om niet langer gezondheid, heel veel tijd en mijn politieke reputatie ingezet 
ger, echter tege- voor deze zaak waarin ik geloofde, maar ik ben niet bereid ook 
met-Den Uyl de nog mijn persoonlijke geloofwaardigheid hieraan op te offe- 

'ren.1184  Het was volgens Steenkamp van vitaal belang, dat de 
emene stemmen fractiebesturen zich op korte termijn zouden beraden over de  
id  door een  corn-  volgende vraag: hoe kon een gebaar worden gemaakt, waarbij 
nssen van Raay, èn de verbondenheid van de christen-democratie èn de geza- 
ge en mevr. Te- menljke identiteit, het eigen profiel ten opzichte van deze re- 
e door het CDA- gering zichtbaar werd gemaakt?185  
ande dat de be- Het gebaar waar Steenkamp om vroeg kwam er, maar niet zo- 
één lijst, danwel zeer van de zijde van de fractiebesturen als wel van de lagere 
eten worden ge- partij-echelons. Naast Friesland en Limburg, waar de drie par- 
arlementaire p0- tijen reeds in 1970 met een gemeenschappelijke lijst aan de Sta- 
en van de Twee- tenverkiezingen hadden deelgenomen, kwam er in 1974 ook een 

CDA-lijst tot stand in de provincies Groningen, Noord-Brabant 
en Noord-Holland.  186  Slechts in Overijssel was er sprake van drie 
lijsten zonder lijstverbinding, terwijl er in Zuid-Holland welis- 

974 waar drie lijsten waren, maar met een lijstverbinding van ARP 
en CHU. In de overige provincies werden de lijsten verbonden. 

trouwelijke brief Vrijwel in alle provincies werd bovendien met één gezamenlijk 
DA, waarin hij program aan de verkiezingen deelgenomen. Slechts in Overjs- 

,olitieke ontwik- sèl was er sprake van drie programs, in Zuid-Holland van twee. 
opgedaan in het ARP en CHU kwamen in deze laatste provincie met een geza- 
keljk gebied en menljk program, terwijl de KVP gescheiden optrok. 
igkijk, nog nooit Op 23 maart 1974 schreef Aantjes in zijn rubriek 'Van A tot U' 
zig was met een in Nederlandse Gedachten een stuk, dat herinneringen opriep 
ial is. ( ... ) Wij hij- aan hetgeen Berghuis voor de AR-Deputatenvergadering van 
oedwillig het ei- januari 1967 had opgemerkt over de 'andere weg' die de chris- 
ooien. Wat heb- teljke politiek diende te wijzen. Letterlijk schreef Aantjes: 
or zich winnen, 'Christelijke politiek is geen middenweg tussen socialisme en li- 
Volgens Steen- beralisme, zij vervult geen centrumfunctie tussen links en rechts, 

ver een eigen ge- zij is een eigen weg. ( ... ) Het waarmerk van de christen-demo- 
en de parlemen- cratische politieke richting is niet een afremmingsfunctie ten op- 



zichte van "links" en/of stimuleringsfunctie ten opzichte van 
"rechts". Haar waarmerk ligt in haar eigen karakter. Niet een 
"middenpositie" mag voor haar kenmerkend zijn, maar de in- 
houd van het beleid dat zij voorstaat, zoals dat in de strategie- 
nota van de Contactraad is aangeduid en waarover ik eerder ve- 
le malen heb geschreven (onder andere in deze rubriek) en ge- 
sproken (onder andere op de partijraad)."" Andriessen, daar- 
entegen, schreef in Politiek Nieuws, zoals hij eerder in zijn rede 
voor de KVP-partijraad van november 1972 te Biddinghuizen 
had gedaan, juist over de grote waarde van 'middenpartijen': 'In 
Nederland zijn volkspartijen in het midden en dat zijn de chris- 
ten-democratische partijen, onmisbaar om te scherpe tegenstel- 
lingen te overbruggen en te verzoenen en om ons land leefbaar 
te houden.'188  Op 16 maart 1974 had de KVP volgens hem tij- 
dens een grote KVP-manifestatie in het Haagse Congresgebouw 
het eigen profiel aangescherpt: 'Vooral ook heeft de KVP zich 
daar getoond als partij van het midden, als centrumpartij. ( ... ) 
Alleen partijen die vanuit het midden werken kunnen bruggen 
slaan naar alle groepen in de maatschappij. En alleen op die ma- 
nier groeien voor de grote problemen die ons volk beroeren, de 
oplossingen die brede meerderheden kunnen bevredigen.'189  De drie confessie;  
Aan de vooravond van de Statenverkiezingen riepen 19 promi- FH.J.J. Andriess 
nente leden van ARP, CHU en KVP de Nederlandse kiezers op Aantjes (ARP). ( 
hun stem te geven aan de christen-democratie. Het betrof Al- fracties in deze j 
beda, Aigra, Beelaerts van Blokland, B. Bol, C.A. Bos, Goud- gezamenlijke (w 
zwaard, Van Hulst, P.J.S. de Jong, Mertens, Romme, Roosjen, 1976. 
Schmelzer, Y. Scholten, Smallenbroek, Udink, G.H. Veringa, 
G.Z. de Vos, Jkvr. Wttewaal van Stoetwegen en R. Zijlstra. Vol- Noord-Hollanc 
gens de oproep mocht Nederland niet uiteenvallen in 'links' en provincies waa 
'rechts', in elkaar bevechtende belangengroepen en partijen. Om steeg de aanha 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk met elkaar te kunnen blij- kiezingen van 1 
ven samenwerken, achtte men de christen-democratische  rich-  De ARP zag h 
ting onmisbaar voor de Nederlandse politiek.190  fessionele krin 
De uitslag van de Statenverkiezingen van 27 maart 1974 was op - gevend. Het gi 
zichzelf niet bijzonder gunstig. Het CDA stabiliseerde zich ten vanaf 1967 had 
opzichte van de uitslagen voor de ARP, de CHU en de KVP bij dan waarop Wa 
de Tweede-Kamerverkiezingen van 1972 op ruim 30%. In ver- Bij de gemeen 
geljking met het gezamenlijk resultaat van ARP, CHU en KVP nele partijen ir 
bij de Kamerverkiezingen van 1972 verloor het CDA in de vijf ke lijsten uit. D 
provincies waar het deelnam aan de verkiezingen 0,1%. Tegen- terwijl nageno 
over verlies in de provincies, Friesland, Noord-Brabant en de 50.000 inw 

224 



en opzichte van 
Lrakter. Niet een 
zijn, maar de in-
t in de strategie-
ver ik eerder ve- 
rubriek) en ge-

ndriessen, daar-
rder in zijn rede 
e Biddinghuizen 
ldenpartijen': 'In 
dat zijn de chris-
±erpe tegenstel-
ns land leefbaar 
volgens hem tij-
Congresgebouw  
eft  de KVP zich 
ntrUlTlpartij. ( ... ) 
kunnen bruggen 
alleen op die ma-
'olk beroeren, de 
)evredigen."89  
riepen 19 promi-
Landse kiezers op 

Het betrof Al-
C.A. Bos, Goud-
,omme, Roosjen, 
, G.H. Veringa, 
R. Zijlstra. Vol-

illen in 'links' en 
a en partijen. Om 
ar te kunnen blij -
nocratische  rich- 

aart 1974 was op 
[liseerde zich ten 
U en de KVP bij 
iiin 30%. Iflver-
P, CHU enKVP 
t CDA in de vijf 
en 0,1%. Tegen-
ord-Brabant en 

De drie confessionele fractievoorzitters onder het kabinet-Den Uyl, mr. 
FH.J.J. Andriessen (KVP), dr. R.J.H. Kruisinga (CHU) en mr. W. 
Aantjes (ARP). Ondanks het verschil in politieke positie gingen hun 
fracties in deze jaren steeds nauwer samenwerken. De eerste 
gezamenlijke (wekelijkse) fractievergadering vond plaats op 18 mei 
1976. 

Noord-Holland stond winst in Groningen en Limburg. In de zes 
provincies waar de drie partijen met eigen lijsten uitkwamen, 
steeg de aanhang van de Unie, vergeleken met de Kamerver-
kiezingen van 1972, van 3,5% naar 4,7%. De KVP verloor 0,1%. 
De ARP zag haar aanhang dalen van 4,5% naar 4%,191  In con-
fessionele kring beschouwde men de uitslag niettemin als hoop-
gevend. Het grote verlies, dat met name de CHU en de KVP 
vanaf 1967 hadden geleden, was tot staan gebracht. Dat was meer 
dan waarop was gerekend en dus goed voor het moreel. 192 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwamen de drie confessio-
nele partijen in ruim tweehonderd gemeenten met gezamenlij-
ke lijsten uit. Deze gemeenten omvatten circa 2/3 van de kiezers, 
terwijl nagenoeg alle gemeenten met een inwonertal van boven 
de 50.000 inwoners daarbij betrokken waren. In totaal werd 
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16,6% van de stemmen uitgebracht op CDA-lijsten, tegen 3,7% 
op PCG-lijsten, 1,7% op de ARP, 1,7% op de CHU en 3,3% op 
de KVP.193  
Na de Staten- en raadsverkiezingen functioneerden in ruim de 
helft van alle Nederlandse gemeenten, met in totaal ruim drie-
kwart van de Nederlandse bevolking, plaatselijke CDA-samen-
werkingsverbanden en CDA-gemeenteraadsfracties. In tien van 
de 11 Nederlandse provincies functioneerden CDA-fracties. 
Slechts in Zuid-Holland traden de fracties van KVP, ARP en 
CHU nog afzonderlijk op.194  
Vóór de Statenverkiezingen had  CH-fractieleider Kruisinga in 
een interview met De Tijd verklaard, dat de kiezers in de gele-
genheid werden gesteld zich uit te spreken over de opstelling van 
de CHU jegens het kabinet-Den Uyl. Hij had in dit interview de 
provincies waar met een CDA-lijst werd uitgekomen voor de 
CHU 'vanouds onbelangrijk' genoemd. De provincies waar de 
CHU het gewoonlijk van moest hebben hadden echter een ei-
gen CJU-lijst.195  
De uitslag van de verkiezingen paste goed in de strategie van 
Kruisinga. In het overleg van de drie fractiebesturen zei hij te 
verwachten het in de CHU niet gemakkelijk te krijgen, 'omdat 
een deel in de Unie zich afvraagt welk nut de christen-demo-
cratische samenwerking heeft, nu de CHU als afzonderlijke lijst 
heeft gewonnen, terwijl de CHU, waar zij op een CDA-lijst fi-
gureerde, vier Statenzetels heeft verloren'.196  
In zijn rede voor de algemene vergadering van de CHU van 8 
juni 1974 stelde Unievoorzitter Verschuer echter vast, dat de 
vraag van de politieke opstelling bij de volgende verkiezingen 
en het al dan niet uitkomen met één lijst en één fractie niet in 
de Tweede of Eerste Kamer kon en mocht worden genomen. Dit 
diende te worden beslist in de hoge bestuursorganen van KVP, 
ARP en CHU, De CHU zou en moest hier naar zijn mening po-
sitief tegenover staan als aan een aantal voorwaarden werd vol- 
daan. Deze voorwaarden waren: een duidelijk profiel voor de 
politiek van de toekomst gebaseerd op de grondkenmerken van 
het CDA; dit scherp te omlijnen profiel en niet het beleid van 
het kabinet-Den Uyl, moest inzet zijn voor de eerste landelijke 
verkiezing waar het CDA zich presenteerde; geen vertekening 
of vervaging van het profiel door afspraken voordat de kiezers 
zich hadden uitgesproken; het naar voren schuiven van een aan-
tal kandidaat-bewindslieden.197  
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;ten, tegen 3,7% Rond deze zelfde tijd benadrukte Steenkamp in een interne no- 
:HU en 3,3% op titie voor het dagelijks bestuur van de KVP de noodzaak van een 

duidelijker profilering van het CDA: 'Eén van de gevaren die 
rden in ruim de het CDA bedreigt moet uitdrukkelijk worden gesignaleerd. ik 
otaal ruim drie- denk hierbij aan onze taak om te voorkomen dat wij in de posi- 
e CDA-samen-  tie  van de Duitse CDU of van de Italiaanse DC komen te ver- 
ties.  In tien van keren. Wij worden dan dé rechtse tegenhanger van het socialis- 
CDA-fracte5, me. Als in Nederland de VVD geen verdere groei meer zou ver- 

KVP, ARP en tonen, Wiegel zijn harde houding doorzet en als er in de VVD 
nog meer constructieve mensen, zoals Langman, Geertsema, 

Ier Kruisinga in Rietkerk en Vonhoff vertrekken, zou het CDA kunnen ver- 
zers in de gele- schuiven in het politieke krachtenveld. ( ... ) Wij moeten ons  dui- 

Ie opstelling van delijk als een derde groepering opstellen en dan niet per sé op 
dit interview de de zogenaamde rechterhelft van het krachtenveld. "98  Volgens 
komen voor de Steenkamp waren de eerstvolgende Kamerverkiezingen bepa- 
wincies waar de  lend  voor de toekomst van het CDA als eigen politieke groepe- 
n echter een ei- ring: 'Bij de volgende verkiezingen zal de PvdA sterke troeven 

hebben als zij kan wijzen op een gematigd en succesvol beleid 
de strategie van en als zij de minister-president als haar eerste en komende man 
sturen zei hij te zullen kunnen presenteren. De publiciteitsmedia zullen daar ze- 
krijgen, 'omdat ker toe bijdragen. Daartegenover zal de VVD optreden als de 
christen-demo-  oppositiepartij bij uitstek en daardoor opnieuw aantrekkings- 

fzonderljke lijst kracht uitoefenen. Naast deze beide komt dan het CDA voor 
en CDA-lijst fi- het eerst gebundeld, maar politiek verdeeld ten opzichte van het 

kabinet-Den Uyl. Mijn grote vrees is dat ons profiel dan nog  on- 
de CHU van 8 voldoende is en daarom moeten wij snel voorbereidingen tref- 

ter vast, dat de-  fen  om het beoogde doel te bereiken. '199  Het was de taak van de 
de verkiezingen KVP om binnen het CDA-in-wording de 'aanjager' te zijn bij 
n fractie niet in - het vormen van dit profiel, waarmee velen zich moesten kunnen 
n genomen. Dit identificeren. Dit was weinig minder dan een levensvoorwaarde: 
anen van KVP, 'Het gaat om ons voortbestaan als aparte politieke groepering 
zijn mening po- met een eigen weg! '100  

iarden werd vol- 
profiel voor de 

ikenmerken van 4.11 De 'conference'201  te Woudschoten 
t het beleid Van 
erste landelijke Bij brief van 23 april 1974 zonden de partijvoorzitters en -secre- 

een vertekening tarissen de ontwerp-federatiestatuten, die door een in de zomer 
ordat de kiezers van 1973 ingestelde statutencommissie waren opgesteld, naar de 
ien van een aan- besturen van de kiesverenigingen van ARP en CHU en de af- 

delingen van de KVP.202  In de formulering van deze ontwerp- 
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statuten heeft met name de jurist en Unie-secretaris J.L. Jans- ingesteld onde 
sen van Raay als voorzitter van de commissie een belangrijk aan- staatssecret 1  
deel heeft gehad.203  die sinds 1974  
In totaal werden er vanuit de verschillende partijen enkele hon- van den Bos C 
derden amendementen ingediend op de ontwerp-statuten. Ten de erkenn1ng 
aanzien van enkele van deze amendementen namen de partijra- Leyten en De 
den van 14 december 1974 en de bijzondere algemene vergade- Het langdurig(  
ring van de CHU van 7 en 8 februari 1975 verschillende beslui- de' leidde tot 
ten. Zo wenste de AR-partijraad, dat kandidaten voor verte- ontwerp4ede1' 
genwoordigende lichamen schriftelijk, hun instemming zouden korte interprl 
betuigen met grondslag en doel van het CDA. naar haar beu 
Hiernaast was er de wens van de algemene vergadering van de nink, luidde al 
CHU - neergelegd in een motie-Beerniñk - om als toelichting bel, hier aange 
in de federatiestatuten op te nemen dat onder het evangelie werd Met betrekkir 
verstaan het bijbels getuigenis van Gods geboden en beloften.204  overeen dat h 
Deze motie was ingegeven door de gedachte, dat het woord de statuten ra,  
'evangelie' te vrijblijvend was - er zijn meer evangelieën dan dat door vier over 
van Christus - en te horizontalistisch - juist ook de in het Oude a) Het sar 
Testament neergelegde geboden van God zouden belangrijk zijn politieke 
voor de politiek. als antWO 
Een derde belangrijk politiek gegeven was de - in een door Y. geven. 
Scholten opgesteld amendement tot uitdrukking gebrachte b)Het Cl 
wens van de CHU om uit te spreken, dat de beslissing over één litieke hai 

CDA-lijst bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen tezijnertijd c) Het 

diende te worden genomen door de bevoegde partijorganen van gerecht se
S Woord  

de drie partijen in het licht van de parlementair-politieke  situ-  ant
allen wor atie van dat moment. 
d) Het Cl 'conference', Een bestaande uit in totaal ongeveer 75 vertegen- ondersChc 

woordigers van de drie partijen, werd bevoegd verklaard om na- pering.207  
mens de drie partijen de amendementen die door de afzonder- 
lijke partijen op de ontwerp-statuten waren aangebracht, te ver- De conclusies 
werken tot een eensluidende tekst. Deze bijeenkomst vond ochtend bij ao 
plaats op 21 en 22 februari 1975 in het conferentie-oord Woud- Op vrijdagavo  
schoten bij Zeist.205  amendemdlt 
Op de eerste dag van de 'conference' kwamen de wens van de gen: 'Gegeven 
AR-partijraad dat kandidaten voor vertegenwoordigende orga- stand te breng,  
nen schriftelijk hun instemming zouden betuigen met grondslag de statuten in 
en doel van het CDA alsmede de motie-Beernink aan de orde. niet zeker we 
Toen de plenaire vergadering niet uit deze ingewikkelde kwes- Hierop werd C  

ties  kwam, werd op voorstel van de voorzitter van de 'confe- G.J. Flee1's, ITh 

rence' - Steenkamn - een verkenninucarni, Van der 



etaris J.L. Jans- ingesteld onder voorzitterschap van de antirevolutionaire oud- 
belangrijk aan- staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen Grosheide, 

die sinds 1974 voorzitter was van de Dr. A. Kuyperstichting. W. 
ijen enkele hon van den Bos Czn. fungeerde als secretaris. De overige ledenvan 
rp-statuten. Ten de verkenningsgroep waren Beernink, Eversdijk, Kuiper, mevr. 
men de partijra- Leyten en De Zeeuw. 
emene vergade- Het langdurige beraad in deze zogeheten 'Nachtclub-Groshei- 
chillende beslui- de' leidde tot de conclusie, dat het gewenst was artikel 2 van de 
ten voor verte- ontwerp-federatiestatuten van een voetnoot te voorzien met een 
emming zouden korte interpretatie van de term 'evangelie'. Deze voetnoot, die 

naar haar bedenker bekend is geworden als de voetnoot-Beer- 
gadering van de nink, luidde als volgt: 'Hieronder wordt verstaan de gehele bij- 
n als toelichting bel, hier aangeduid met een in brede kring gangbaar woord. '206 
t evangelie werd Met betrekking tot de AR-wens kwam de verkenningsgroep 
n en beloften. 204 overeen dat het politiek werkprogram, dat kandidaten volgens 
dat het woord de statuten moesten ondertekenen, zou worden voorafgegaan 

rge1ieën dan dat door vier overwegingen: 
de in het Oude 

n belangrijk zijn 
a) Het samenbindend element en het herkenningspunt zijn onze 
politieke strategie, ons actieprogram en ons beleid, zoals wij die 

in een door Y. 
als antwoord aan de evangelische oproep blijvend vorm willen 

- 

ing gebrachte - 
geven. 
b) Het CDA aanvaardt het evangelie als richtsnoer voor het po- 

slissing over één litieke handelen. 
igen tezijnertijd c) Het CDA wil streven naar een maatschappij waarin de bijbel- 
artiiorganen van se gerechtigheid meer gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en ver- 

ir-politieke situ- antwoordelijkheid beter kan beleven en waarin het welzijn van  
alien  wordt gediend. 

eer 75 vertegefl 
d) Het CDA richt zich tot het gehele Nederlandse volk zonder 

'erklaard om na- 
onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groe- 

or de afzonder- 
pering.207  

gebrcht, te ver- De conclusies van de commissie-Grosheide werden de volgende 
eenkomst vond ochtend bij acclamatie door de 'conference' aanvaard .208  
tie-oord Woud Op vrijdagavond kwam men evenmin uit de discussies over het 

amendement-Schotten. Met name De Zeeuw verzette zich erte- 
de wens van de gen: 'Gegeven de wil van alle drie de partijen om het CDA tot 
ordigénde orga- stand te brengen is het ongeloofwaardig als wij aan het eind van 
n met grondslag de statuten in een additioneel artikel vastleggen dat wij het nog 
Lflk aan de orde. niet zeker weten. 9209 
wikkelde kwes- Hierop werd een informele werkgroep ingesteld, bestaande uit 
van de 'confe- G.J. Fleers, mevr. T. de Graaf, Gribnau, P.J.S. de Jong, Sj. Jon- 

n zeven mensen ker, Van der Mei, Verschuer en R. Zijlstra. Op zaterdagmorgen 
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rapporteerden De Jong, Verschuer en Zijlstra. Daarbij ver-
klaarde de eerste, dat men zich teveel blindstaarde op de parle- 
mentaire situatie van dat moment. Het CDA reikte verder dan 
de toenmalige parlementaire situatie: 'Wij moeten ons er voor 
hoeden dat wij het destructieve werk van kabinetsformateur 
Burger niet continueren.'210  Verschuer vroeg van zijn kant ech-
ter begrip voor het feit, dat de  CH-delegatie niet onder hetijna-
niem aanvaarde amendement-Scholten uit kon. 
Nadat nogmaals een werkgroep zich over de materie had gebo-
gen,211  constateerde de voorzitter dat er inzake de termijnen drie 
meningen waren: de KVP noemde een beslissing uiterlijk in de-
cember 1975, de CHU wilde beslissen in septethber 1976, de 
ARP zag ook september 1976 als uiterste datum maar wilde 
reeds in het voorjaar van 1976 constateren of aan de voorwaar-
den voor de ene lijst was voldaan. 
Zo was er in de loop van zaterdagavond nog altijd geen over-
eenstemming bereikt over de datum voor de ene lijst. Via een 
proces van geven en nemen werd op het allerlaatste moment 
toch nog overeenstemming bereikt. Besloten werd - opnieuw - 
als voetnoot bij artikel 4 op te nemen het eerste gedeelte van het 
amendement-Scholten: 'Voor zover en voor zolang geen wijzi-
ging is gekomen in de huidige parlementair-politieke situatie zijn 
de Tweede-Kamerfracties van ARP, CHU en KVP niet gebon-
den het streven naar één CDA-Tweede-Kamerfractie, als be-
doeld in dit artikel, te realiseren.  5212  Omtrent de beslissing met 
betrekking tot de ene CDA-lijst, werd overeengekomen de vol-
gende passage in de inleiding op de statuten' op te nemen: 'De 
desbetreffende beslissing zal zo spoedig mogelijk door de partij-
organen worden genomen. Politiek moet september 1976 daar-
bij als uiterste termijn worden gezien. Dit brengt mee, dat de be-
voegde partij-organen in hun voorjaars-vergaderingen zullen 
vaststellen of aan de voorwaarden voor een gemeenschappelij-
ke lijst wordt voldaan en daarover uitspraken doen. Zowel de-
ze uitspraken als de parlementaire ontwikkeling zullen duidelijk 
aanzetten tot de definitieve beslissingen moeten geven.5213  
Bij acclamatie werd dit voorstel aanvaard, waarop Steenkamp 
om 21.05 uur kon vaststellen dat op alle punten overeenstem-
ming was bereikt en dat daarmee de eindtekst van de federatie-
statuten was vastgesteld .214 
De in Woudschoten gemaakte afspraken betekenden een be-
vestiging van de kern van de nota van de Contactraad en van de 
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EI. Daarbij ver- in de loop van 1973 op basis van deze nota aanvaarde resoluties. 
-de op de par1e Een van de deelnemers aan het beraad, mevr. Leyten, heeft ach- 
ikte verder dan teraf over de zorgvuldigheid van de afspraken van Woudscho- 
ten ons er voor ten verklaard: 'De kleine groep uit ARP, CHU en KVP, die op 
)inetsformateur de conference teksten heeft gemaakt, amendementen en wijzi- 

zijn kant ech- gingsvoorstellen heeft ingediend, kon heel goed weten, dat we 
onder het una- daar precies de grenzen hebben vastgesteld, waarbinnen het tot- 

standkomen van een CDA toen nog mogelijk was.  '215  Uit dit ci- 
iterie had geb0 taat blijkt hoe moeilijk het in Woudschoten was om overeen- 

termijnen drie stemming te bereiken tussen de drie delegaties. 
uiterlijk in de- 
mber 1976, de  

um  maar wilde 4.12 Het vertrek van Schouten 
in de voorwaar- 

In antirevolutionaire kring bleef na Woudschoten argwaan be- 
itijd geen over- staan. Op 15 maart 1975 smolten verschillende reeds langer be- 
ie lijst. Via een staande groeperingen, die zich verzetten tegen de 'linkse' koers 
Laatste moment die de ARP sinds het midden van de jaren zestig was ingeslagen  
rd  - opnieuw - en de in hun ogen weinig principiële fundering van de samen- 
edeelte van het werking met CHU en KVP, samen tot de Reformatorische Po- 
Lang geen wijzi litieke Federatie (RPF). Het betrof het begin 1966 door A. Mek- 
ieke situatie zijn kes en P. Siebesma opgerichte Nationaal Evangelisch Verband 
:vP niet gebon- (NEV), de eind 1970 door A.C. Drogendijk, G.A. Lindeboom 
rfractie, als be- en.A. Troost opgerichte gespreksgroep van AR-gezinden, het in 
e beslissing met 1972 door J.G. van der Land en anderen opgerichte Anti-Revo- 
ekomen de vol- lutionair Jongeren Contact (ARJC), sinds 1974 Reformatorisch 
te nemen: 'De Politiek Jongeren Contact (RPJC) geheten, alsmede enkele  on- 
door de partij- afhankelijke kiesverenigingen uit de regio Gelderland/Overjs- 

riber 1976 daar- / sel.216  
mee,' dat de be- Ook de zogeheten 'Amersfoortse groep', bestaande uit voor- 
leringen zullen malige AR-radicalen, zag het CDA alsnog naar een 'open' par- 
neenschappelij tij afglijden. Tot deze groep behoorden de Tweede-Kamerleden 
[oen. Zowel de- Beinema, De Boer, Van Houwelingen, De Kwaadsteniet, Schou- 
zullen duidelijk ten en Vermaat,217  Als belangrijkste woordvoerder van de groep 
geven. 9213 fungeerde A. Schouten.218  Schouten had gestudeerd aan de Ne- 

rop Steenkamp 
- derlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en was werk- 

n overeenstem- zaam geweest bij de Kamer van Koophandel te Venlo en het  
an  de federatie- Drents Economisch Technologisch Instituut te Assen. Sinds 1971 

maakte hij deel uit van de AR-Tweede-Kamerfractie. 
enden een be- De Boer, Van Houwelingen, De Kwaadsteniet, Schouten en 
traad en van de Vermaat wilden in een open brief aan de AR-kiesverenigingen 
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aanvaarding van de CDA-federatiestatuten ontraden. In een ge- tionaire Staat 
sprek tussen deze Kamerleden en een delegatie uit het AR-par- 7. Notulen dag 

tijbestuur, bestaande uit Kuiper en Corporaal, merkte De Boer 8. Notulen part
9. op: 'De vraag op dit moment is of aan de voorwaarden voor een Ibidem. 

10. Ibidem. 
nauwer samengaan is voldaan. Naar het oordeel van de Kamer- 11. Accent, 8 me 
leden lapt het dagelijks bestuur deze vraag aan zijn laars. ( ... ) De 12. Elseviers Ma 

bedoeling van de Kamerleden is het beleid van Aantjes te steu- kamp op 17 F 

nen, al ziet Aantjes dit anders,1219  hem betreft C
als bijvoorbe 

Inderdaad keerde Aantjes zich op dat moment tegen de voor- zou blijken d] 
genomen actie. Later heeft hij medegedeeld dat hij zou zijn af- Puchinger, P 

getreden als fractievoorzitter als de vijf hun plan hadden door- kamp op: 'ik 

gezet 220  lie  laat inspil 

Op 15 april 1975 werd de uitslag van de schriftelijke stemming 
kent.' 

13. Grondslag en 
die de ARP moest houden onder de kiesverenigingen en de le- KVP 4156. 
den van de partijraad bekend. Opnieuw werd met een ruime 14. 'De kqers vai 

marge de door de statuten vereiste tweederde meerderheid over- - 
van een werl 

schreden. De einduitslag was als volgt: ja -1247 stemmen (91%); daar 72. De
la Démocrati 

neen -121 stemmen (8,8%); blanco -3 stemmen (0,2% )221  Hier- Voor een kril 
mee was het CDA formeel een federatie geworden. 'Enkele notit 
Schouten trok uit deze uitslag voor zichzelf de consequenties en van de christ 

liet de volgende dag aan het AR-partijbestuur weten te bedan-  chief-KVP 41
rusting' ken voor zijn Kamerlidmaatschap.222  

in de 
15. Kort verslag 
16. Brief Van  Hi  

242. 

Noten 17. Politiek over: 
18. KVP'71, okt 
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is: het met zijn drieën eens te worden.' Ibidem. Vgl. ook de discussies in de 
zogeheten 'Modellenclub' van de KVP, die bestond uit Andriessen, Bibo, 
De Bruyn en Kusters en tot taak had om de mogelijke samenwerkingsvor-
men te inventariseren. Notitie naar aanleiding van twee bijeenkomsten 
'Modellenclub', 3 mei en 10 mei 1972. Archief-KVP 239. 

236 



rdt getekend'. Be- 
/P 172. 
le De Zeeuw (geen 

lïchief-KVP 239. 
:e instituten, 3 no- 

iders instituten, 10 

waard (voorzitter), 
mevr. J.  Brinkman,  
, P.J.A. Idenburg, 

cisteniet, G.N.  Lam- 
m  Oosten, Schakel, 
KVP-begeleidings-
essen, Beugels, De 
3ardeniers-Berend-
Kusters, Mertens, 
Wtist en De Zeeuw 
Baarda, mevr. L.G. 
u1yk, Huijsen, Van 
Kruijif, Van Leij-

H. van Riet-Augs-
sr-Boonacker, Ver- 

t CDA, 3 juni 1980. 

1972. Archief-KVP 

oofdljnen voor een 

4164. 

aart i972. Archief- 

cept-Strategienota, 
ie: van de KVP ver-
:e vinden, maar - zo 
waarom niet-chris-

clering zouden heb-
nissie, 15 april 1972. 
ng. Met Steenkamp 
t alleen, maar er is 
I evangelisch" hoeft 
teneur van het stuk 

de discussies in de 
I Andriessen, Bibo, 
samenwerkingsvor 
wee bijeenkomsten 

63. Commentaar ARP-begeleidingscommissie op concept-strategienota. Ar-
chief-Goudzwaard. 

64. Op  9 mei 1972 was van KVP-zijde in de Contactraad de vraag aan de orde 
gesteld, vanuit welke intentie inzake de toekomstige partijpolitieke ver-
houdingen tussen ARP, CHU en KVP de besprekingen in de Contactraad 
werden gevoerd. Uit de discussie bleek dat daaromtrent verschillende op-
vattingen leefden. Besloten werd daarom de discussie hierover later voort 
te zetten. Algemeen was men van gevoelen, dat de strategienota ook op dit 
punt een standpunt zou moeten bevatten. Besluitenlijst Contactraad ARP, 
CHU en KVP, 9 mei 1972. Archief-KVP 4164. 

65. Procedurevoorstel subcommissie Bleumink/Goudzwaard/De Zeeuw, 26 mei 
1972. Archief-KVP 4164. 

66. Besluitenlijst Contactraad, 30 mei 1972. Archief-KVP 4164. 
67. Verscheidene leden van de Contactraad, onder wie Goudzwaard en 

Hoogendijk, hadden in de loop van de maanden stukken aangedragen die 
als bouwstenen konden fungeren. Met uitzondering van het eerste hoofd-
stuk, waarvoor Krajenbrink hem uitgewerkte tekstsuggesties deed, kan 
Steenkamp echter als enige auteur van de nota worden aangemerkt. 

68. Vgl. E.J.J.M. Kiniman, 'Een verantwoordelijke samenleving: christelijk 
ethisch richtsnoer 1948-1988', Christen Democratische Verkenningen 8 
(1988) 371-379. 

69. Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij. CDA (z.p. 1972) 15. 
70. Ibidem. 
71, Ibidem, 16. 
72. Inzending Hoogendijk ten behoeve van De groei naar het CDA, 1980. Ar-

chief-KVP 4171. 
73. Borstlap en Klop (red.), De groei naar het CDA, 194. 
74. Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij, 14. 
75. Ibidem. 
76. Ibidem. 
77. Borstlap en Klop (red.), De groei naar het CDA, 194. 
78. Ibidem, 72-73. 
79. Notulen Contactraad, 10 juni 1972. Archief-ARP. 
80. Notulen Contactraad, 17 juni 1972. Archief-ARP. 
81. W. Aantjes, 'Het waagstuk der vernieuwing', Nederlandse Gedachten, 29ju-

li 1972. 
82. Ibidem. Zie voorts R. Zijlstra, 'Een teken van saamhorigheid', Anti-Revo-

lutionaire Staatkunde 41 (1972) 433-440. 
83. Zie H. Algra, Mijn werk, mijn leven (Assen 1970); G. Puchinger e.a. (met 

een woord vooraf van J. Zijlstra), Doctor Aigra. De Friese senator (Frane-
ker 1980). 

84. Nederlandse Gedachten, 14 oktober 1972. 
85. Ibidem. 
86. Ibidem. 
87. Bij deze poging de breuk te helen zaten ARP, CHU en KVP niet op één 

lijn. Maas, Kabinetsformaties, 306-311. Zie ook: Archief- Tilanus  Jr.  4. 
88. Korte notities dagelijks bestuur KVP, 18 juli 1972. Archief-KVP 240. 
89. Verslag bespreking fractiebesturen drie christen-democratische partijen, 1 

oktober 1971. Archief-KVP 4502. 
90. De Tijd, 6 juni 1972. 
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91. Kort verslag voorzittersoverleg, 25 juli 1972. Archief-KVP 235. Zie ook: Stuk 
betreffende gesprek der voorzitters van ARP, CHU en KVP inzake sa-
menwerking, 27 juli 1972. Archief-ARP. Dit stuk is handgeschreven. Bij het 
gesprek, dat duurde van 16.00 tot 16.20 uur, waren - behalve Veerman, Ver-
schuer en De Zeeuw - ook D. Corporaal en Gnbnau aanwezig. 

92. Interview Verschuer, 15 januari 1990. Om dezelfde reden heeft Verschuer, 
naar hij achteraf stelt, een hernieuwde kandidatuur van Udink voor het lijst-
trekkerschap tegengehouden. Ibidem. Enige ondersteuning voor de vrees 
van Verschuer, levert de volgende mededeling van Veerman: 'In een per-
soonlijk gesprek heeft De Zeeuw gezegd, dat hij de ARP nog wel accepta-
bel vindt, maar de CHU niet.' Notulen dagelijks bestuur ARP, 29 decem-
ber 1971. Archief-ARP. Over Veerman staat er echter vervolgens in deze 
zelfde notulen: 'Spreker staat op het standpunt, dat er niet iets kan gebeu-
ren zonder de CHU.' 

93. Notulen dagelijks bestuur ARP, 21 juli 1972. Archief-ARP. 
94. Ibidem. 
95. Ibidem. 
96. Kort verslag voorzittersoverleg, 27 juli 1972. Archief-KVP 235. 
97. Voorzittersoverleg ARP, CHU en KVP, 22 augustus 1972. Archief-KVP 

4167. Binnen de ARP heeft met name Veerman zich tevergeefs sterk ge-
maakt voor de vorming van één fractie: 
'De voorzitter staat op het standpunt dat wij volop bezig moeten zijn met 
de integratie van de drie fracties. Wij zijn bezig onze geloofwaardigheid ten 
opzichte van onze partners te verliezen. Spreker zal daarom de ene fractie 
met grote kracht in het partijbestuur verdedigen. 
Wij moeten bereid zijn om in de loop van de tijd tot een vergaande mate 
van integratie te komen. De weg terug blijft altijd open. CHU en KVP be-
ginnen argwaan te krijgen en vragen zich af of de ARP toch onbetrouwbaar 
is.,  
Notulen dagelijks bestuur ARP, 8 september 19872. Archief-ARP. Aan het 
eind van deze vergadering, waarin het dagelijks bestuur hem op dit punt 
niet bleek te steunen, deelde Veerman mede zich niet opnieuw beschikbaar 
te zullen stellen voor het partijvoorzitterschap. 

98. Verslag voorzittersoverleg ARP, CHU en KVP, 15 augustus 1972. Archief-
KVP 4167. 

99. Verder waren lid van de commissie namens de ARP Aantjes, J. Boersma, 
Hoogendijk, De Koning en Veerman; namens de CHU Bleumink, I.N.Th. 
Diepenhorst, Tilanus, C. van Veen en Verschuer; namens de KVP An-
driessen, Bibo, G.Ph. Brokx, Nelissen en De Zeeuw. 

100. Voorzittersoverleg ARP, CHU en KVP, 12 september 1972. Archief-KVP 
4167. 

101. Zie de berichtgeving in Nederlandse Gedachten, KVP'72 en De Nederlan-
der over respectievelijk de partijraden van ARP en KVP en de Unieraad 
van 30 september 1972. 

102. Blijkens een interne notitie naar aanleiding van dit gesprek vroeg Van der 
Louw tijdens dit gesprek aan De Zeeuw hoe de ontwikkelingen verliepen 
tussen de drie christelijke partijen, hoe De Zeeuw stond tegenover binden-
de afspraken vóór de verkiezingen en of er groeiende bereidheid binnen de 
KVP was tot het voeren van een ander beleid. De Zeeuw vroeg Van der 
Louw naar de ontwikkelingen binnen de 'progressieve concentratie' en met 



P235. Zie ook: Stuk wat voor soort PvdA men op dat moment eigenlijk te maken had. Notitie 
en KVP inzake sa- naar aanleiding van gesprek tussen De Zeeuw en Van der Louw. Archief- 
Jgeschreven. Bij het KVP 239. Op 29 mei 1972 stelde het dagelijks bestuur van de KVP vast, dat 
alve Veerman, Ver- het moment waarop het gesprek - dat was uitgelekt in de pers - had plaats- 
anwezig. gevonden als 'bijzonder ongunstig en dus ook ongelukkig' moest worden 
en heeft Verschuer, beschouwd. Teneinde herhaling te voorkomen werd afgesproken, dat in het 
Udink voor het lijst- vervolg in het dagelijks bestuur aan de orde zou komen de vraag of bepaalde 
ming voor de vrees contacten konden plaatsvinden en, zo ja, welke inhoud daaraan kon wor- 
erman: 'In een per- den gegeven. Voorts werd afgesproken, dat telkens na zo'n contact een sa- 
P nog wel accepta- menvatting van de inhoud van het besprokene zou worden verstrekt aan de 

ur ARP, 29 decem- leden van het dagelijks bestuur en aan de fractievoorzitter en de overige le- 
vervolgens in deze den van het partijbestuur. Besluitenlijst dagelijks bestuur KVP, 29 mei 1972. 

niet iets kan gebeu- Archief-KVP 240. Zie ook: Besluitenlijst Contactraad, 30 mei 1972. Archief- 
KVP 4164.  

BP.  103. Interview Colijn, 23 augustus 1990; interview Gribnau, 29 augustus 1990. 
104. Brief Schmelzer aan De Zeeuw, 16 augustus 1972. Archief-KVP 240. 
105. Mededeling Andriessen in: Besluitenlijst dagelijks bestuur KVP, 11 sep- 

VP  235. tember 1972. Archief-KVP 240. 
1972. Archief-KVP 106. Zie bijvoorbeeld: Notulen dagelijks bestuur ARP, 24 augustus 1972. Ar- 
tevergeefs sterk ge-  chief-ARP. 

107. Aantjes merkte naar aanleiding van de brief van Biesheuvel op: 'Spreker is  
rig  moeten zijn met er een beetje gedeprimeerd onder om op deze manier naar de verkiezingen 
[oofwaardigheid ten toe te gaan. 
arom de ene fractie Nu wij op het punt staan de verkiezingscampagne in te gaan wil spreker op 

hetzelfde spoor zitten als Biesheuvel. 
en vergaande mate Spreker maakt zich zorgen over de ontwikkeling. Deze dingen moeten spre- 
r.CHU en KVP be- ker van het hart. Wij moeten elkaar hard en duidelijk zeggen hoe de  din- 
och onbetrouwbaar gen liggen. Boersma zal het waarschijnlijk naar de andere kant even hard 

formuleren.'  
chief-ARP. Aan het Ibidem. 
ur hem op dit punt 108. Brief Biesheuvel aan Veerman, 23 augustus 1972. Afgedrukt in Van Enk, 
pnieuw beschikbaar De aftocht van de ARP, 172-173. 

109. Voor Bleumink was deze gang van zaken op 25 september 1972 aanleiding 
ustus 1972. Archief- zijn functie van vice-voorzitter van de Unie, alsmede de daarmee verband 

- houdende functies, neer te leggen. Notulen bestuur CHU, 25 september 
kantjes, J. Boersma, 1972. Archief-CHU 48. Vijf dagen later bedankte ook Baarda als bestuurs- 

Bleumink, I.N.Th. lid van de CHU, omdat hij, anders dan de meerderheid van de Unieraad, 
mens de KVP An- voorstander was van een vóór de verkiezingen aan te gaan akkoord met 

D'66, PPR en PvdA. Notulen Unieraad, 30 september 1972. Archief-CHU 
1972. Archief-KVP 28. 
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110. Politiek Nieuws. Speciale uitgave van KVP'72 (zonder datum). 
111. Nederlandse Gedachten, 6 oktober 1972. 
112. De Nederlander, 6 oktober 1972. 
113. Brief Gribnau (secretaris KVP) aan Overlegorgaan D'66, PPR en PvdA, 

oktober 1972. Archief-KVP 240. 
114. Vgl. Van Praag, Strategie en illusie, 103-134. 
115. Politiek overzicht, oktober 1972. 
116. Politiek Nieuws, speciale uitgave van KVP'72, november 1972. 
117. Zie onder meer G. Brautigam, Gedogen schreef hij gaat van au. De brieven 

van kabinetsformateur mr.  JAW.  Burger (Amsterdam 1973); J.J. Vis, Ka- 
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binetsformatie 1973. De slag om het Catshuis (Utrecht 1973); Maas, Kabi- tennota fractie 
Zie Van Enk, 123. netsformaties, 319-368; Schakel, De laatste der mannenbroeders, 68-72; Chris 
Zie Rob Ven van Esterik en Joop van Tijn, Jaap Burger. Een leven lang dwars  (Amster-  124. 
'Aantjes en de dam 1984) 208-273 ('Een werkwijze van macabere schoonheid'); Jaap Boers- 
24 december 1 ma en Jeroen Terlingen, Wat ik nog zeggen wilde (2e druk; Amsterdam 1985) 
In de slotfase 125. 76-86; Van Enk, De aftocht van de ARP, 74-105; P.J. Oud en J. Bosmans, 

Staatkundige vormgeving in Nederland,  IT  (10e herziene druk; Assen en stuur opgemet 

Maastricht 1990) 99-104. tussen het pre 
opvatting. Eer 118. Zie: Inzending W. Scholten ten behoeve van De groei naar het CDA, 7 mei 

1980. Archief-KVP 4172; Van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, TI, van zaken  One  

379-383. Van Spanning is van 1969 tot 1977 beleidsmedewerker geweest bij standkofflt, ZO 

de CHU-Tweede-Kamerfractie. Zie hiernaast de veelal handgeschreven en mer zitting za. 
( ... ) De fl pen. summiere verslagen van CHU-fractievergaderingen tijdens de formatie in 

vastgesi  natief archief-Tilanus  Jr.  4, alsmede de (eveneens handgeschreven) notities in ar- 
Dat heeft de I chief-  Tilanus  Jr.  6. 

119. Voorafgaand aan de betreffende vergadering vond een beraad plaats, waar- woordelijkheil  
kl  standkolflt, aan deelnamen de  CH-Eerste-Kamerleden, de demissionaire ministers Ud- 

Notu oneens.' ink  en Van Veen en de leden van het dagelijks bestuur van de Unie, met 
Notulen partij uitzondering van Kaland, CHJO-voorzitter Van Gulyk en partijvoorzitter 

Verschuer, die verhinderd waren. 126. Verslag gespr 
120. Notulen spoedvergadering bestuur CHU, 23 maart 1973. Archief-CHU 49.  chief-ARP. 

127. Ibidem. In ee Vgl. ook: Deelname van CHU aan een kabinet-Den Uyl op basis van de 
1973 beklen1t sleutel 10-6. Archief-CHU 49. In dit stuk, dat een rol moet hebben gespeeld uits in de fractieberaadslagingen, werd als argument pro genoemd een betere nen, maar 

voortzetting van de christen-democratische samenwerking. Maar, zo werd en heb oñove 
kabinet-Den 'Probleem: hieraan toegevoegd: er zijn nog diverse vragen op te lossen: de 

schadelijk en basisfilosofie; een fractie, een lijst en dergelijke. Vooralsnog staat niet vast 
128. Formeel was of dit op korte termijn gerealiseerd kan worden. We hebben, nu we een be- 

langrjke and slissing over deelname aan het kabinet moeten nemen, nog geen enkele ze- 
Biesheuv ren kerheid.' Als argument contra werd genoemd de oppositie van de CHU. De 

129. Onder ander 'Dat notitie vervolgde echter: de CHU niet deelneemt aan het kabinet-Den 
bestuur ARP Uyl wil niet zeggen dat zij zich daarmee automatisch tot de oppositie re- 

kent. De CHU staat met ARP en KVP op de basis van het gemeenschap- 130. Zie Vermaas 
teld 'Welzalil pelijk urgentieprogram van de jongste verkiezingen. De CHU zal geen op- 

131. Verslag geSpr  positie om de oppositie voeren maar dit kabinet zakelijk beoordelen, krach- 
chief-ARP.  "steun tens  haar oude uitgangspunt waar mogelijk, kritiek waar nodig". De  

132. Ibidem. Illust CHU wil op basis van het gemeenschappelijk program zo veel mogelijk met 
van de stuur KVP en AR verder samenwerken. Wij hopen dat ook in de provincies en 
deze bri de gemeenten de samenwerking door kan gaan.' gens 

121. Verslag bijeenkomst drie dagelijkse besturen, 27 april 1973. Archief-CHU verd aan een 
topbes zijnde 49. Tijdens deze vergadering verklaarde de secretaris van de CHU, Janssen 

de VVD C en 'Het van Raay: gaat hier om een kortstondige rimpeling, die wefficht slechts als: geschetst vier jaar duurt.' Ibidem. Op de vraag van Aantjes of de CHU het mogelijk 
sliepen, de at achtte dat de fracties binnen een half jaar zouden integreren, antwoordde 
bestond, wer '[Jia,  hij: zonder meer. Wij moeten ons goed realiseren, dat het nieuwe CDA 

ook vleugels zal tellen, evenals de oude partijen.' Ibidem. nomen en vai 

122. De notulen van deze vergadering ontbreken in het KVP-archief. Zie ech- nog erger is: 
het bedoeld ter: Besluitennota fractie plenair KVP, 23 maart 1973. Archief-KVP 4471; 

fel begeer zo Besluitennota fractie plenair KVP, 24 maart 1973. Archief-KVP 4471; Be- 
ten meende sluitennota fractiebestuur KVP, 25 april 1973. Archief-KVP 4496; Beslui- 
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ht  1973); Maas, Kabi tennota fractie plenair KVP, 26 april 1973. Archief-KVP 4472. 
throeders, 68-72; Chris 123. Zie Van Enk, De aftocht van de ARP, 96-101. 
i lang dwars  (Amster-  124. Zie Rob Vermaas, Willem Aantjes (Amsterdam 1977); Martijn de Rijk, 
Donheid'); Jaap Boers- 'Aantjes en de pers. Opkomst en ondergang van een combine', Haagse Post 
ruk; Amsterdam 1985) 24 december 1983. 

Oud en J. Bo5mafl5, 125. In de slotfase van de kabinetsformatie had Biesheuvel in het AR-partijbe- 
ziene druk; Assen en stuur opgemerkt, dat hij het verstandig had gevonden 'wanneer het gesprek 

tussen het presidium en spreker hier gememoreerd was. Er is verschil van 
I naar het CDA, 7 mei opvatting. Een fundamenteel verschil. Spreker is het helemaal met de gang 
kHistorische Unie, " van zaken oneens. Spreker moet echt zeggen, dat Wanneer het kabinet tot- 
niewerker geweest bij standkomt, zoals Aantjes dat nu schildert, spreker niet in de Tweede Ka- 
lal handgeschreven en mer zitting zal nemen. ( ... ) Spreker is van oordeel, dat Burger moet stop- 
tijdens de formatie in pen. ( ... ) De fractie heeft op 23 februari jl. in grote meerderheid een alter- 
hreven) notities in ar- natief vastgesteld, namelijk een extra-parlementair kabinet met de VVD. 

Dat heeft de fractie toen besloten. ( ... ) Biesheuvel wil geen enkele verant- 
n beraad plaats, waar- woordelijiclieid dragen voor de formatie-Burger. De wijze waarop dit tot- 
sionaire ministers Ud- standkomt, kan niet door de beugel. Spreker is het met Aantjes volkomen 
uur van de Unie, met oneens.' Notulen partijbestuur ARP, 26 maart 1973. Archief-ARP. Vgl. ook: 
[yk en partijvoorzitter Notulen partijbestuur ARP, 4 mei 1973. Archief-ARP. 

126. Verslag gesprek Biesheuvel en delegatie AR-partijbestuur, 16 juni 1973. Ar- 
973. Archief-CH chief-ARP. 

i Uyl op basis van de 127. Ibidem. In een ingezonden stuk in het Friesch Dagblad van 10 november 
moet hebben gespeeld 1973 beklemtoonde Biesheuvel nog eens dat hij niet om persoonlijke rede- 
genoemd een betere nen, maar uitsluitend uit politieke overwegingen was teruggetreden: 'ik had 
rking. Maar, zo werd en heb onoverkomelijke bezwaren tegen de AR-deelname aan het linkse 

ragen op te lossen: de kabinet-Den Uyl-Van Agt. ik acht die deelname schadelijk voor het land 
ralsnog staat niet vast en schadelijk voor de partij.' 
hebben, nu we een be- 128. Formeel was De Koning tot 9 februari 1974 waarnemend voorzitter. Be- 
n, nog geen enkele ze- langrijke andere kandidaten die waren gepolst voor het voorzitterschap wa- 
jsitie van de CHU. De ren Biesheuvel en Goudzwaard. Beiden bleken niet beschikbaar. 
t aan het kabinet-Den 129. Onder anderen De Koning sprak later van een 'kruistocht'. Notulen partij- 
h tot de oppositie re- bestuur ARP, 11 januari 1974. Archief-ARP. 
van het gemeenschap- 130. Zie Vermaas, Willem Aantjes, 9-28. Het betreft het eerste hoofdstuk, geti- 
De CHU Zal geen op- teld 'Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt..'. 
ijk beoordelen, krach- 131. Verslag gesprek Biesheuvel en delegatie AR-partijbestuur, 16 juni 1973. Ar- 
ritiek waar nodig". De  chief-ARP. 

Li zoveel mogelijk met 132. Ibidem. Illustratief is de inhoud van een in het najaar van 1973 door het be- 
in de provincies en stuur van de AR-kiesvereniging Drachten gepubliceerde open brief. Vol- 

gens deze brief bekroop terecht velen de gedachte, 'dat wij zijn overgele- 
dl 1973. Archief-CHU verd aan een handjevol op verwezenlijking van persoonlijke zienswijzen uit- 
van de CHU, Janssen zijnde topbestuurders'. Na een overtuigende verkiezingswinst voor de ARP 
ng, die wellicht slechts en de VVD ontstond, aldus de brief, 'een situatie die één dezer dagen werd 
de CHU het mogelijk geschetst als: "Toen een deel van ons sliep en een ander deel deed alsof zij 
tegreren, antwoordde sliepen, de andere winnaar botweg bulten spel werd gehouden alsof hij niet 
i dat het nieuwe CDA bestond, werd de kapitein van het AR-schip door een van buitenaf onder- 
dem. nomen en van binnenuit gesteunde samenspanning overboord gezet. En wat  

VP-archief. Zie ech- nog erger is: wij hebben het geslikt." Was dit christelijke politiek? Of was 
3. Archief-KVP 4471; het bedoeld als een begin van uitvoering van het door sommigen onder ons 
rchief-KVP 4471; Be- zo fel begeerde Keerpunt?' Het bestuur van de AR-kiesvereniging Drach- 
ef-KVP 4496; Beslui- ten meende dat zich duidelijk aftekende 'het niet meer willen zijn van schip- 
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per naast - meer het schipperen met God ter verwezenlijking van eigen op-
vattingen omtrent de zo noodzakelijk geachte maatschappijveranderingen 
en traditie-doorbraken'. Het was echter nog niet te laat: 'Wij, de basis van 
de ARP, zijn in staat één man te plaatsen op de brug van het in nood ver-
kerende, oudste politieke schip, namelijk hem die zo abrupt het roer werd 
ontnomen. U kent hem allen: mr. Barend W. Biesheuvel!!' Open brief be-
stuur AR-kiesvereniging Drachten, 8 oktober 1973. Archief-ARP. 

133. Stuk zonder aanhef, 19 januari 1973. Archief-KVP 4165. 
134. Ibidem. Blijkens een door Steenkamp gegeven samenvatting van het be-

zinningsweekeinde, dat onder zijn leiding plaatsvond van 26 tot 28 januari 
1973, was er ook volgens de deelnemers aan het weekeinde plaats voor een 
partij naast VVD en PvdA. Bij een meerderheid bestond geen voorkeur 
voor een blijvend samengaan met andere partijen. Indien dit toch moest, 
dan zou dit met de PvdA moeten zijn. In de discussie werd de nadruk ge-
legd op snelle realisering van de christen-democratische eenheid als poli-
tieke realiteit. Tevens was er de noodzaak van 'crash planning' in geval van 
mislukking. Gezamenlijke vergaderingen van de drie dagelijkse besturen 
van de partijen werden als 'peilinstrument' belangrijk geacht. Mededelin-
gen Steenkamp in: Uitvoerige samenvatting partijbestuur KVP, 29 januari 
1973. Archief-KVP 174. Vgl. in dit verband tevens F.A. Bibo, 'KVP, wat 
nu?', Politiek Perspectief 2 (1972) 9-14. 

135. Over het doel van deze werkgroep merkte Veerman in de werkgroep op: 
'De nota van de Contactraad draagt wat taal betreft en voor een deel ook 
wat de inhoud betreft een nogal sterk KVP-karakter. Het gaat spreker nu 
om een stuk over de nota van de Contactraad in een taal die in onze kring 
begrijpelijk is en die toch een duidelijke verbinding legt. Van daaruit kun-
nen dan kritische kanttekeningen bij de nota van de Contactraad worden 
gemaakt.' Verslag bijeenkomst werkgroep in verband met de nota van de 
Contactraad, 8 januari 1973. Archief-Goudzwaard. Van de werkgroep 
maakten verder deel uit Aantjes, Aigra, Van Dongen, Hoogendijk, De Ko-
ning, Van der Kooy, Kuiper, De Kwaadsteniet, Ridderbos, Rothuizen, A.A. 
Spijkerboer, Veerman en Vermaat. 

136. Verslag bijeenkomst werkgroep in verband met nota Contactraad, 9 janu-
ari 1973. Archief-Goudzwaard. 

137. W.C.D. Hoogendijk, 'Doorrijden of overstappen', Anti-Revolutionaire 
Staatkunde 43 (1973) 33-57, aldaar 50. In de grotendeels door Hoogendijk 
geconcipieerde nota Oriëntatie 1974 van de Dr. A. Kuyperstichting werd in 
dit verband gesteld, dat de ARP in het 95ste jaar van haar bestaan voor het 
dilemma stond: 
a. Een provinciale plattelandspartij worden door zich terug te trekken op 
die sectoren van de politiek die van oudsher voor ons een vertrouwd ka-
rakter hebben; 
b. De allure opbrengen om een nieuwe oriëntatie op de grote hedendaag-
se politieke kwesties te volbrengen.' 
Oriëntatie 1974. Bijdrage van de Doctor Abraham Kuyperstichting ter gele-
genheid van het 95-jarig bestaan van de Anti-Revolutionaire Partij. ARP 
(Den Haag 1974) 49-50. 

138. Verslag bijeenkomst werkgroep in verband met nota Contactraad, 9 janu-
ari 1973. Archief-Goudzwaard. Vgl. ook de volgende twee weergaven van 
interventies van Aigra uit ditzelfde verslag: 'De bijbel geeft ons concrete 
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ilijking van eigen op- richtlijnen en vanuit de bijbel kunnen wij komen tot een belijden over het 
happijveranderingen ambt van de overheid. De KVP heeft daar geen kaas van gegeten. In de  flo- 

at:  'Wij, de basis van ta van de Contactraad staat alleen maar een thomistisch verhaal over de 
van het in nood ver- staat. Het ambt der overheid is sui generis. ( ... ) Het hele belijden ten aan- 
abrupt het roer werd zien van het ambt der overheid is wezenlijk. Daarmede moeten wij begin- 
vel!!' Open brief be- nen, want anders komen wij er niet uit. Spreker wil daaraan meewerken 
rchief-ARP. naar de mate van zijn krachten. De nota van de Contactraad neemt spre- 
5. ker niet voor zijn rekening.' Spijkerboer vond de meest onaanvaardbare zin 
ovatting van het be- in de nota de zin waarin stond, dat het evangelie een uitdaging, een opga- 
van 26 tot 28 januari ve en een gave tegelijk was: 'Naar klassiek gereformeerde opvatting zou de 
mde plaats voor een gave voorop moeten staan. Om dan te zeggen dat uit de gave vitaminen en 
tond geen voorkeur moed gevonden kunnen worden is helemaal bar en boos. Spreker heeft de 
dien dit toch moest, indruk, dat de hemel liever matrozen hoort vloeken, dan dat dit soort zin- 
werd de nadruk ge- nen worden gebruikt.' 
be eenheid als poli- 139. Zie F.G.J.M. Beckers, 'Waar staat de Aktiegroep Nieuwe Partij?', Politiek 
[anning' in geval van Perspectief 2 (1973) 25-30. 
dagelijkse besturen 140. Deze federatie was op 6 november 1971 aangegaan. De ARJOS had iede- 
geacht. Mededelin- re organisatorische binding met de beide zusterorganisaties van de hand ge- 

uur KVP, 29 januari wezen, wegens het ontbreken van voldoende eenheid van beginsel. 
A. Bibo, 'KVP, wat 141. Tot de overige sympathisanten behoorden Baarda, Beckers, Beugels, Blan- 

kestijn, H. Cloudt, Couwenberg, A.J.J. Crijnen, H. Franken, Van Gennip, 
in de werkgroep 0p mevr. T. de Graaf, mevr. Sleijser-Tegelaar, M. Smits, Winters en P. Zelis- 
n voor een deel ook sen. Lijst van ondertekenaars van het manifest van de Aktiegroep Nieuwe 
Het gaat spreker nu Partij (tot en met 18 januari 1973). Archief-KVP 241. Zie voorts: Dossier 
tal die in onze kring Aktiegroep Nieuwe Partij. Archief-CHJO 20. 
t. Van daaruit kun- 142. Tijdens een landelijk congres op 5 mei 1973 zou de groep een 'Profiel van 
iontactraad worden een Nieuwe Partij' vaststellen. 
met de nota van de 143. Verslag bijeenkomst werkgroep in verband met nota Contactraad, 22 janu- 
Van de werkgroep ari 1973. Archief-Goudzwaard. 
-Ioogendijk, De Ko- 144. Ibidem. 
os, Rothuizen, A.A. 145. Notitie in verband met de nota van de Contactraad, februari 1973. Archief- 

Goudzwaard. 
ontactraad, 9 janU 146. Notitie van het bestuur van de CHU over de nota van de Contactraad in 

het licht van de partijpolitieke situatie. Archief-KVP 241. De notitie was 
Anti-Revolutionaire voorbereid door een werkgroep onder leiding van De Geer van Oudegein. 
Is door Hoogendk De overige leden van de commissie waren Beerekamp, Van Leijenhorst, 
perstichting werd in Van der Mei en Verschuer. 
ar bestaan voor het 147. De Nederlander, 27 april 1973. 

148. Op  28 maart 1973 verscheen nog wel een open brief aan de besturen van 
terug te trekken op de drie confessionele partijen van de hand van P.J. Roscam Abbing, hoog- 
een vertrouwd ka- leraar christelijke ethiek vanwege de Nederlandse Hervormde kerk aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. In deze brief stelde de auteur voor een einde 
e grote hedendaag- te maken aan de onduidelijkheid door tot een hergroepering over te gaan. 

De drie partijen konden naar zijn oordeel het best worden tot twee partij- 
wrstichting ter gele- en, beide confessioneel maar de één meer 'rechts', de ander meer 'links'. 
onaire Partij. ARP Als een dergelijke hergroepering zich eenmaal had voltrokken, zouden bei- 

de groepen zich intern veel gemakkelijker en veel helderder kunnen op- 
ontactraad, 9 janu- stellen en praktische politiek kunnen voeren. Open brief Roscam Abbing, 
vee weergaven van 28 maart 1973. Archief-KVP 4165. 
geeft ons concrete 149. Communiqué, 12 april 1973. Archief-KVP 241. 
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150. Verslag bijeenkomst drie dagelijkse besturen, 27 april 1973. Archief-CHU overgenomen 
open brief van 

151. Verslag bijeenkomst Stuurgroep, 8 mei 1973. Archief-KVP 241. J6. Beknopt versla 
152. Ibidem. drie partijVOOr2  
153. Ontwerp-resolutie voor de partijraad van 23 juni 1973. Archief-KVP 242.  chief-KVP 417(  
154. Borstlap en Klop (red.), De groei naar het CDA, 88. 166. Beknopt versla 
155. Verklaring van 48 Unieleden, 26 mei 1973, als weergegeven in De Neder- 167. Krajenbrink bi( 

lander, 1juni 1973. De ondertekenaars waren G.W.  Bans,  jhr. P.A.C.  Bee-  die ook zijn sale 
laerts van Blokland, C.H.J. van Beukering, J. van Bochoven, Boers, C.A. 
Bos, S. Bruinsma, F.L. Burger, B.W. Cazemier, L.C. Dalen, 

trad de verenig
hoeve van be van Dekker, 

Van Dulst, Franken, Gerritse, C. van Gorcom, Tj. de Graaf, mevr. De 168. Borstlap en Kil 
Graaif H.J. Groenbos, B.H.G. ter Haar Romeny, B. van Haersma 169. BesluitenliJst b-Nauta, 
Buma, W. Jongeneel, F.H. Kernkamp, Kluitenberg, A. Korteweg, J.W. van 170. NederlandseG 
der Krol, R.G.J. Lier, J. van der Linde-Pelder, G. van Mailcenhorst, E.H. 171. Ibidem. 
Mulder, E. Nagel Soepenberg, J.J. Paarlberg, J.H. Reinders, A. Roosendaal, 172. Thidem. Ten b 
mevr. N.C. de Ruiter, Y. Schaaf, P. van der Schans, Sj. H. Scheenstra, H.G. 
Schermers, F.J.H.  Schneiders,  E. Schroten, Tegelaar, W. Timmer, J. Trip 

orgaan een COT

Zeeuw. De hit 
Jzn., N. Verboon, Viersen, Wanmaker, daag  Wattèl en B. Woelderink. terug te V  

156. De Nederlander, 8  juni 1973. De ondertekenaars van deze brief waren Baar- Koning  - 101115 Ko 
da, Bleumink, Van Dalen, Gerritse, Van Gulyk, Kernkamp, G.J. van Maar- de KVP-pa 
seveen, L.F. Schippers, Tegelaar en Viersen. KVP bad aanv 

157.  Fri  esch Dagblad, 22 mei 1973. 173. Nederlandse G
IntervieW 158. Trouw, 15  juni 1973. In een toelichting op deze passage uit de brief van de 174. Jans 

Centrumgespreksgroep verklaarde Beernink in Trouw, dat de CHU een bij geput uit zi 
Unie van kiesverenigingen was en dat kiesverenigingen die niet aan de chris- den overigens 
ten-democratische eenwording wensten mee te doen, zelf konden beslissen te willen zijn. 
dat zij daarbuiten zouden blijven. Ibidem. In de Provinciale Zeeuwse Cou- maakt. Ibidem 
rant schreef hij in dit verband: 'Dat is de enige mogelijkheid om de CH De Bruyn, J. IU  
te redden. Als het toch door mocht gaan, dan moet de CHU door de leden keld om via (  
die tegen samengaan zijn, worden voortgezet. Als dat niet mogelijk zou zijn  rechtstreekse 
op grond van de statuten, dan moet er een nieuwe CHU opgericht worden, 1974) zouden' 
zo snel als dat maar kan.' Provinciale Zeeuwse Courant, 16 juni 1973. (februari1] 

159. Trouw, 16 juni 1973. Zie ook W. de Kwaadsteniet, 'Uitvoering goede poli-  komen en 511 C 

tiek wezenlijker dan nieuwe organisatievorm. De strategienota in discussie', en 50.000. Zie: 
Nederlandse Gedachten, 16 juni 1973. en versterking 

160. NRC-Handelsblad, 23 juni 1973. AR?. Volgens 
161. Politiek Nieuws, juni 1973. lyserende fun 
162. De resolutie werd in een stemverhouding van omstreeks 3:1 aanvaard, na- die dan nog - 

dat een motie om behandeling van de resolutie uit te stellen met 435 tegen komen. 
176 stemmen was verworpen. Concept-notulen algemene vergadering CHU, 175. Nederlandse ( 
23 juni 1973. Archief-CHU 29. der uit Bogael 

163. Ibidem. Enkele CHU'ers die moeite hadden met de motie-Heinkenszand, ringa, mevr. "1 
onder wie de oud-CHJO-bestuursleden Huijsen en Vermaas, verlieten de 
CHU. In 1976 zou Huijsen op grond van zijn achtste plaats op de kandida- 

Udink, Veran
lingen, Van d 

tenljst van de CHU tot lid van de Tweede Kamer worden benoemd, in de AC werd v pP
schappdljl vacature die ontstond door het vertrek van W. Scholten naar de Raad van 

State. Huijsen nam als onafhankelijk lid zitting in de Tweede Kamer. Na de -Advies van C

de verkiezingen van 1977 keerde hij niet in het parlement terug. Later trad hij toekomst (I 
toe tot de PvdA. - verdween dl 

164. Gezamenlijk optrekken. ARP ('s-Gravenhage 1973) 40. De toevoeging was stichting 60-6 
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1 1973. Archief-CHU 
overgenomen uit een kort vóór de betreffende partijraad gepubliceerde 
open brief van Van Riessen. Archief-ARP. 

KVP 241. 165. Beknopt verslag Stuurgroep, 23 juni 1973. Archief-KVP 4173. Zie ook: Brief 
drie partijvoorzitters en -secretarissen aan de Kiesraad, 25 juni 1973. Ar- 

Archief-KVP 242.  chief-KVP 4170. 
166. Beknopt verslag presidium CDA, 2 juli 1973. Archief-KVP 4173. 

egeven in De Neder- 167. Krajenbrink bleef tot 1975 formeel in dienst van de Dr. A. Kuyperstichting, 

aris, jhr. P.A.C.  Bee-  die ook zijn salaris betaalde. Na de totstandkoming van de federatie, in 1975, 

choven, Boers, C.A. 
trad de vereniging CDA op als werkgever. Inzending Hoogendijk ten be- 

van Dalen, Dekker, hoeve van De groei naar het CDA, 20 juli 1980. Archief-KVP 4171. 

de Graaf, mevr. De 168. Borstlap en Mop (red.), De groei naar het CDA, 94.  
169. Besluitenlijst bestuursorgaan CDA, 20 november 1973. Archief-KVP 944. 

my,  B. van Haersma 
Korteweg, J.W. van 170. Nederlandse Gedachten, 22/29 december 1973.  

a Mailcenhorst, E.H. 
ders, A. Roosendaal, 

171. Ibidem.  
172. Ibidem. Ten behoeve van de grondslagformulering was door het bestuurs- 

H. Scheenstra, H.G. 
orgaan een commissie ingesteld, bestaande uit De Koning, Tilanus en De 

W. Timmer, J. Trip 
Zeeuw. De hierboven geciteerde formulering, die tot op de dag van van- 

W. daag terug te vinden is in artikel 1 van de statuten van het CDA, is door De 

ze brief waren Baar- Koning - ironisch genoeg - overgenomen uit de speech waarmee De Zeeuw  

amp,  G.J. van Maar- 
op de KVP-partijraad van 27 november 1971 het voorzitterschap van de 
KVP had aanvaard. Interview De Koning, 17 augustus 1990. Zie par. 4.2. 

173. Nederlandse Gedachten, 22/29 december 1973. 

e uit de brief van de 174. Interview Janssen van Raay, 21 augustus 1990. Janssen van Raay heeft hier- 

w, dat de CHU een 
bij geput uit zijn ervaring bij het betaalde voetbal. Bij de CHIJ konden le- 

die niet aan de chris- 
den overigens aan het hoofdbestuur laten weten niet tevens lid van het CDA 

elf konden beslissen 
te willen zijn. Van deze mogelijkheid is echter nagenoeg geen gebruik ge- 

'iciale Zeeuwse Cou- 
maakt. Ibidem. Door een ad hoc-werkgroep, bestaande uit onder anderen 

ijkheid om de CITU 
De Bruyn, J. Filius en Van Gennip, zijn medio 1974 wel plannen ontwik- 

CHU door de leden 
keld om via een actieplan te komen tot een snelle uitbouw van het aantal 

iet mogelijk zou zijn 
rechtstreekse leden. In de eerste fase (de voorlaatste week van oktober 

[1 opgericht worden, 
1974) zouden 120 initiatiefnemers moeten worden verzameld, in de tweede 

t16 juni 1973. 
fase (februari/maart 1975) diende het aantal rechtstreekse leden op 2500 te 

tvoering goede poli- 
komen en in de derde fase (oktober 1975) op een aantal tussen de 35.000 

gienota in discussie', 
en 50.000. Zie: Actiemodel voor uitbouw bestand rechtstreekse leden CDA 
en versterking partijkaders andere CDA-componenten, 8 juli 1974. Archief—  
ARP. Volgens dit stuk kon 'deze nieuwe "generatie" van leden een kata- 
lyserende functie vervullen bij de uitbouw van het CDA in de twee jaren 

ks 3:1 aanvaard, na- die dan nog - maximaal - resten'. Tot uitvoering van het plan is het niet ge- 

tellen met 435 tegen 
e vergaderiifgcHU, 

komen. 
175. Nederlandse Gedachten, 22/29 december 1973. De commissie bestond ver- 

der uit Bogaers, J.H. Christiaanse, Donner, A.S. Frowijn, De Graaf, B. He- 

iotie-Heinkzand, ringa, mevr. V.N.M. Korte-van Hemel, G. van Muiden, B. Pruijt, Tegelaar, 

rmaas, verlieten de 
Udink, Vermaat en F.A. Vissers. Adviserende leden waren Van Houwe- 

aats op de kandida- 
lingen, Van der Mei en M.W.J.M. Peijnenburg. Het secretariaat van de 

den benoemd, in de 
PPAC werd verzorgd door de samenwerkende christen-democratische we- 

n naar de Raad van 
tenschappeljke instituten. Na een drietal rapporten te hebben uitgebracht 

Teede Kamer. Na de -Advies van de Permanente Program Advies Commissie (1975), Offers voor 

terug. Latér trad 
- 

de toekomst (1976) en Europese Gemeenschap. Impasse en perspectief (1977) 
- verdween de commissie geruisloos van het toneel. Zie: Archief-Lohman- 

De toevoeging was stichting 60-64. - 

245 



176. Binnen de ARP dienden op grond van de statuten ook de kiesverenigingen 
te worden geraadpleegd. Aan deze stemming namen 527 kiesverenigingen 
deel. Daarvan spraken zich er 357 vóór de resolutie uit en 161 tegen, vier 
kiesverenigingen stemden blanco, terwijl een stembiljet ongeldig was. Pers-
bericht ARP, 13 februari 1974. Archief-ARP. 

177. Motie partijraad KVP, 15 december 1973. Archief-KVP 944. 
178. Intern had met name De Zeeuw reeds eerder blijk gegeven van zijn moei-

te met de resolutie: 'Hij vraagt zich af of hij wel geloofwaardig bij diezelf-
de partijraad terug kan komen nu aan de conditie van groeiende politieke 
eenheid weinig is voldaan en het pakket van voorstellen ook nog te mager 
is.' Besluitenlijst dagelijks bestuur KVP, 29 oktober 1973. Archief-KVP 242. 
Onder meer Andriessen had zich hiertegen verzet: 'Als we van mening zijn 
dat de politieke eenheid te gering is en/of het pakket van voorstellen te wei-
nig, gaat het CDA uiteen en dan komen binnen zowel als buiten de partij 
ook de alternatieven buiten het CDA naar voren. ( ... ) Zijn conclusie: de 
druk op de ketel houden en vooral niet laten barsten op grond van het pak-
ket. Slechts als in de (verre) toekomst blijkt, dat de politieke eenheid evi-
dent niet aanwezig is, ontstaat een andere situatie.' Ibidem. 

179. Zie: Notitie over de samenwerking van de drie christen-democratische frac-
ties, 29 augustus 1973. Archief-KVP 4504. 

180. Een voorstel van de fractiesecretarissen om vanaf het voorjaar van 1974 ge-
meenschappelijke fractievergaderingen te houden haalde het door de op-
stelling van de CHU-fractie niet. Verslag fractiebesturen KVP, ARP en 
CHU, 15 november 1973. Archief-KVP 4505. 

181. Vgl. H. van Spanning, 'Het gemeenschappelijk fraktieberaad', CDActueel 
(bijlage van de weekbladen De Nederlander, Nederlandse Gedachten en Po-
litiek Nieuws), 12 november 1976. Tot voorzetting van het comniissie-over-
leg was door de fractiebesturen van KVP, ARP en CHU reeds op 3 mei 
1973 besloten. Vgl. de volgende passage uit het verslag van deze vergade-
ring: 'Op een vraag van de heer Tilanus of de bestaande samenwerking tus-
sen de fractiecomniissies in stand kan worden gehouden - hetgeen hij zeer 
zou toejuichen - concludeert de vergadering eenstemmig aan het terzake 
tot nu toe gevoerde beleid niets te veranderen en de samenwerking op dit 
terrein op de oude voet voort te zetten.' Verslag fractiebesturen KVP, ARP 
en CHU, 3 mei 1973. Archief-KVP 4496. 

182. Notulen Unieraad, 15 december 1973. Archief-CHU 29. De aangehaalde zin 
loopt niet goed. Dit geldt ook voor de weergave van de motie in De Ne-
derlander van 21 december 1973. 

183. Brief Steenkamp aan leden bestuursorgaan CDA, 7 februari 1974. Archief-
KVP 945. 

184. Ibidem. 
185. Ibidem. De brief lekte uit in De Gelderlander. 
186. Statistiek der verkiezingen 1974. Provinciale Staten, 27 maart. CBS ('s-Gra-

venhage 1975) 8. 
187. Nederlandse Gedachten, 23 maart 1974. 
188. Politiek Nieuws, februari/maart 1974. 
189. Politiek Nieuws, april 1974. De kop van deze editie, die nog vóór de ver-

kiezingen verscheen, luidde: 'KVP-centrumpartij'. 
190. Oproep aan de Nederlandse kiezer, 22 maart 1974. Archief-KVP 954. 
191. Statistiek der verkiezingen 1974. Provinciale Staten, 27 maart. Voor de ARP  
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k de kiesverenigingen vormde deze uitslag (mede) aanleiding voor een op 20 en 21 september 1974 
527 kiesverenigingen gehouden speciale bijeenkomst ter bezinning op de plaats en de koers van 
uit en 161 tegen, vier de ARP. De met het oog op deze bijeenkomst geschreven papers van De 
et ongeldig was. Pers- Boer, Kooijmans en B. Krol bevinden zich in het ARP-archief. Hoewel de 

drie papers duidelijke verschillen vertoonden, werd in alledrie geconsta- 
VP 944. teerd dat de identiteitscrisis waarin de ARP reeds geruime tijd verkeerde 
geven van zijn moei- een jaar na het aantreden van het kabinet-Den Uyl nog niet verminderd 
ofwaardig bij diezeif- was. Conform een door Prins tijdens de vergadering van het dagelijks be- 
n groeiende politieke stuur van de ARP van 22 november 1974 gedaan voorstel, werd eind 1974 
len ook nog te mager een kleine werkgroep geformeerd, bestaande uit Aantjes, Corporaal, 
73. Archief-KVP 242. Hoogendijk, De Koning, Kuiper en Prins zelf, die een aantal fundamente- 
ls we van mening zijn le en centrale stellingen moest formuleren die de wezenlijke zaken van het  
an  voorstellen te wei- politiek bezig zijn van de ARP zouden blootleggen. Deze stellingen zouden 
eI als buiten de partij via het dagelijks bestuur dienst gaan doen voor een grondige discussie in 

..) Zijn conclusie: de het partijbestuur. Brief Corporaal aan leden werkgroep Centrale stellingen, 
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5 Om de gemeenschappelijke lijst 
(1975-1976) 

5.1 Het aftreden van De Zeeuw 

Niet alleen binnen de ARP veroorzaakten de uitkomsten van 
Woudschotende nodige onrust, ook in de KVP ontstonden pro-
blemen als gevolg van de 'conference'. Kort erna kwam KVP-
partijvoorzitter De Zeeuw tot de overtuiging, dat hij in Woud-
schoten teveel had toegegeven aan ARP en CHU. Zo verklaar-
de hij in de vergadering van het KVP-partijbestuur van 24 fe-
bruari 1975 grote zorgen te hebben over de fase tot september 
1976: 'Hoe komen we als KVP die fase door, hoe stellen ARP 
en CHU zich in deze tussentijd op? Hoe voorkomen we dat de 
KVP desintegreert en het nieuwe huis intussen te langzaam van 
de grond komt?" In een vergadering van het dagelijks bestuur 
van het CDA merkte De Zeeuw enkele dagen later over de ene 
lijst op: 'Het betreft hier ( ... ) niet een dierbare wens van de KVP, 
het gaat hier om een absolute voorwaarde voor het kunnen 
voortbestaan van de KVP.` Openlijk vestigde hij de aandacht 
op het 'autonome desintegratieproces' waarin zijn partij zich be-
vond: 'Hoe lang zal de KVP in zijn huidige vorm nog kunnen 
voortbestaan?` Gribnau kwalificeerde de resultaten van de 
'conference' bij deze zelfde gelegenheid als 'in hoge mate te-
leurstellend en funest': 'Het mag bekend worden verondersteld 
dat de leden van de KVP-delegatie in feite niet naar de confe-
rence waren gekomen om de eindtekst van de statuten van het 
CDA vast te stellen. Voor de KVP-delegatie was alleen de vraag 
interessant of de beslissing over de ene lijst op korte termijn zou 
kunnen worden genomen.'4  Hij wees op het feit, dat het CDA 
voor de KVP 'de enige reddingsplank' was, om er direct aan toe 
te voegen dat deze nog te ver weg bleef.' 
Nadat hij op 13 maart 1975 tijdens een partijbijeenkomst in Rot-
terdam ook publiekelijk uiting had gegeven aan zijn ernstige be-
zorgdheid over de politieke ontwikkeling,6  schreef De Zeeuw 
hierover vervolgens een notitie voor het dagelijks bestuur van 
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zijn partij. Wanneer er niet één lijst kwam, was er volgens De 
Zeeuw in deze notitie zeker voor de KVP slechts verlies te ver-
wachten. De CHU zag hij als een 'oppositiepartij', die zich als 
zodanig gedroeg. Hij achtte het duidelijk, dat een samengaan 
met de CHU om deze praktisch-politieke reden werd bemoei-
lijkt. In de nationale politiek verkeerde de ARP in een over-
eenkomstige positie als de KVP. Toch verschilden ook deze par-
tijen onderling: 

Het CDA spreekt de Nederlandse kiezer met katholieke achter-
grond aan, omdat het een gematigde progressieve politieke koers 
nastreeft, terwijl het enge confessionele karakter aan zo'n con-
structie ontbreekt. Dit evenwel onder de voorwaarde, dat de le-
vensbeschouwelijke basis voor dit CDA zo breed mogelijk zou 
worden. Derhalve komt uit genoemde hoek een aandrang om de 
zogenaamde vierde pijler van het CDA uit te bouwen. 
Vandaar ook een heimelijke wens om het oude D'66-electoraat 
erbij te betrekken alsmede andere politieke manifeste stromin-
gen voor wie PvdA noch VVD de gewenste thuishaven vormen. 
De ARP daarentegen voelt zich nog steeds meer verwant aan het 
getuigenisprincipe. Zij demonstreert soms een onwrikbare denk-
trant, die men ook wel in de kringen van de PvdA, PPR en ande-
re, kleinere fracties terugvindt, maar die onbekend is in de KVP 
en vrijwel afwezig in de CHU. In de opvatting van de ARP kan 
derhalve aan het confessionele-karakter van het CDA niet wor-
den getornd. In feite is de strijd tussen de KVP en de ARP over 
de preambule van de CDA-statuten een strijd tussen twee groe-
peringen met verschillende culturele achtergrond, met een moei-
lijk onder één noemer te brengen totaal-visie op onze maat-
schappij en tot op zekere hoogte zelfs met verschillende belan-
gen. De vierde CDA-pijler is de ARP-stemmers niet welkom, ter-
wijl de KVP de vierde pijler juist nodig heeft uit zelfbehoud!7  

De Zeeuw constateerde, dat de partijleiding en de politieke lei-
ding van de KVP aan het samengaan met ARP en CHU de hoog-
ste prioriteit gaven, '... schijnbaar tot elke prijs. En dat in een pe-
riode waarin het CDA als politiek- en partij organisatorische een-
heid nog geruime tijd zal schitteren door afwezigheid, waardoor 
veel KVP'ers, die de KVP reeds als gepasseerd station hebben 
afgeschreven, in toenemende mate ten prooi vallen aan onze-
kerheid en merendeels stilletjes verdwijnen.'8  De notitie mond-
de uit in de conclusie, dat de KVP weer als 'trekpaard voor de 
christen-democratie' moest gaan fungeren. De volgende punten 
waren met het oog hierop van belang: 
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- binnen het federatieve verband van het CDA met zijn vier pei-
iers (ARP, CHU, KVP en de zogenaamde vierde poot), vraagt 
de KVP ruimte om de eigen trouwe achterban vast te kunnen 
houden door middel van een snelle omvorming van de partij, met 
een naam die appelleert aan de wensen van deze achterban en 
die zich mede richt tot de politiek-daklozen van vandaag. 
Waar mogelijk wordt het CDA versneld opgebouwd op lokaal en 
regionaal niveau. Formeel-juridische afspraken mogen daarbij 
geen zware barrières vormen; 
- de partij werkt snel aan een christen-democratische politieke 
profilering middels een op te stellen program en middels uit-
spraken van haar politieke lichamen; 
- zij onderbouwt de partij-organisatie met een moderne struc-
tuur; 
- de KVP komt dus bij de komende verkiezingen uit als een chris-
ten-democratische partij .9 

De notitie van De Zeeuw kwam op 19 maait 1975 in het dage-
lijks bestuur van de KVP aan de orde, tegelijk met een inder-
haast geschreven 'tegennotitie' van de hand van het lid van het 
partijbestuur P.H. van Zeil. Van Zeil had algemene handels-
kennis, boekhouden en handelsrekenen gestudeerd en het vor-
mingsinstituut van het NKV bezocht, Hij was werkzaam geweest 
als administratief employé en van 1950 tot 1971 als vakbonds-
bestuurder. Van 1 november 1971 tot 1 februari 1972 was hij se-
cretaris geweest van de KVP-Tweede-Kamerfractie, waar hij 
met ingang van de laatste datum zelf lid van werd. Van Zeil had 
behoord tot de Amersfoortse groep, die in 1971 de kandidatuur 
van De Zeeuw voor het voorzitterschap van de KVP steunde. 
Hij was echter, tezamen met enkele anderen, 'om' gegaan. Bin-
nen het christen-democratische deel van de KVP-top heerste 
reeds langer het gevoel, dat De Zeeuw - met zijn naaste advi-
seurs op het partijbureau, Gribnau en Colijn - zekere risico's op-
leverde voor de samenwerking met ARP en CHU.10  Door terug 
te komen op het in Woudschoten met veel moeite bereikte on-
derhandelingsresultaat, zorgde De Zeeuw ironisch genoeg in fei-
te zelf voor een aanleiding om de strijd tegen hem aan te bin-
den, uitgerekend op het moment dat zijn herverkiezing aan de 
orde was. 
In zijn 'tegennotitie' pleitte Van Zeil eveneens voor een herac-
tivering van de KVP, echter binnen het CDA. Hij wees erop, dat 
de KVP bewust had gekozen voor het CDA. Dat bracht een  
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A met zijn vier pei- plicht tot loyaliteit met zich mee, alsmede 'verplichtingen om al 

vierde poot), vraagt het mogelijke te doen het CDA zo goed en zo snel als mogelijk 
ban vast te kunnen is volledig tot stand te brengen en te doen functioneren'.11  Van 
lg van de partij, met Zeil deed verschillende suggesties, zoals streven naar een volle- 
deze achterban en dige integratie van de partij-organen, werving van rechtstreekse 

van vandaag, leden en het zoveel mogelijk doen overgaan van KVP-activitei- 
bouwd op lokaal en ten in CDA-activiteiten. 
ken mogen daarbij Tijdens zijn vergadering van 19 maart 1975 besloot het dagelijks 

ocratische politieke 
bestuur van de KVP geen hernieuwde kandidatuur van De 

am en middels uit- Zeeuw te zullen steunen. Het college was van oordeel, dat slechts 
de notitie van Van Zeil diende te worden doorgezonden naar 

een moderne struc- het partijbestuur.`De Zeeuw weigerde zich hierbij neer te leg- 
gen en stuurde vervolgens persoonlijk zijn eigen notitie, nadat 

gen uit als een chris- deze was herschreven, naar de leden van het partijbestuur.13  
In de vergadering van het KVP-partijbestuur van 24 maart 1975, 
die werd voorgezeten door Van Ameisvoort, vond na langduri- 

1975 in het dage- ge beraadslagingen stemming plaats over het al dan niet behan- 

jk met een inder-  delen van de oorspronkelijke nota van De Zeeuw, waarvan 

an  het lid van het mevr. Leyten een aantal exemplaren bij zich had. Met 11 stem- stem- 

[gemene handels- men voor en tien stemmen tegen werd besloten dit wèl te doen.14  

deerd en het vor- Vervolgens deelde mevr. Leyten de beschikbare kopieën van de 

geweest nota rond en werd de vergadering voor onderling beraad en le- 

71 als vakbonds- )71 zing van stukken geschorst. 

ri 1972 was hij Se- Na de schorsing gaf Andriessen mede namens de fractie als zijn 

rfractie, waar hij oordeel, dat de door De Zeeuw voorgestane lijn 'funest' was: 

erd. Van Zeil had 'Hij claimt voor de KVP een andere ruimte dan de AR doet. Hij 

71 de kandidatuur claimt voor de KVP de christen-democratie. Dat is niet terug 

de KVP steunde. maar vooruit geblikt en daarmede concurrerend met CDA en 

'om' gegaan.  Bin- beide partners.'15  Vervolgens werd gestemd over de vraag of er 

KVP-top  heerste op dat moment moest worden gestemd. Er werden 12 stemmen 

zijn naaste  $vi-  waren vóór uitgebracht en 12 stemmen tegen. Volgens voorzit- 

zekere risico's 0P 
ter Van Amelsvoort was daarmee gekozen voor een stemming. 

HU.10  Door terug Andriessen formuleerde hierop de vraag die in stemming werd 

eite bereikte  on- gebracht: 'Is het verantwoord dat de KVP zich binnen het CDA 

isch genoeg in fei- omvormt tot een christen-democratische partij? '16  Bij stemming 

i hem aan te  bin- bleken 26 van de in totaal 35 aanwezige stemgerechtigde partij- 

verkiezing aan de bestuursleden deze vraag met 'neen' te beantwoorden. 'Ja' en 
'blanco' zijn niet gevraagd.17  

s voor een herac- Na een korte schorsing verklaarde De Zeeuw af te treden als 

ij wees erop, dat voorzitter,18  waarop Laan en Van Zeil meedeelden dat het ge- 

Dat bracht een hele dagelijks bestuur zich als demissionair beschouwde. Een 
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commissie van zeven, onder voorzitterschap van A.J. Wagema- port bevatte een 
kers en met S.Th. van Bijsterveld als rapporteur, werd ingesteld ten die de KVP 
om een voordracht voor een nieuw dagelijks bestuur voor te be- CDA. Hiernaast 
reiden,19  de KVP een noc 
In een brief aan de leden van de KVP-Tweede-Kamerfractie be- mogelijk zou ma 
nadrukte Andriessen na afloop, dat het in het conflict met De verhoopt niet mi 
Zeeuw niet slechts om de inhoud van diens in Rotterdam Pu- Tweede-Kam" 
bliek gemaakte plan ging: 'Ook de door de partijvoorzitter ge- Inmiddels bad e 
volgde procedure om nieuwe ideeën in de partij te lanceren soluut' opgerichi 
speelde, na enige jaren van procedureel nogal verrassend op- voor liet partiiv( 
treden van de partijvoorzitter, een belangrijke rol. Er werd im- 2, juni 1975 te F 
mers een nieuw element, dat als essentieel punt werd beschouwd, voorzitter Laan 
zonder enige vorm van overleg in het dagelijks bestuur, direct in ter na intensieve 
de partij ter discussie gesteld.520  Concluderend sprak Andries- niet 98 tegen 14 
sen in zijn brief dan ook van 'een latente vertrouwenscrisis, die missie-Leyten. L 
nu wel manifest worden moest naar aanleiding van de procedu- soluut' ingedien( 
re rond en de opvattingen over de nieuwe partijpolitieke koers1.21  De Zeeuw zagJi 
De geloofwaardigheid van de KVP ten opzichte van politieke tijraad trad hij t 
geestverwanten had volgens hem op het spel gestaan: 'De toe- 1975 verliet hij t 
komst van onze - laatstelijk in Woudschoten bevestigde - sa- en H. Groeneve 
menwerking met AR en  CH  was fundamenteel in het geding. '22 verwanten de be 
In zijn vergadering van 19 april 1975 stelde het partijbestuur con- en informele CcJ  
form  de voordracht van de commissie-Wagemakers W.J. Ver- woordigerS van] 
geer, die sinds 1966 wethouder van bedrijven en verkeerszaken mocratisch Actl( 
was in Utrecht, Eerste-Kamerlid en voorzitter van het NKV in 
Utrecht alsmede van het overlegorgaan van CNV, NKV en NVV 
aldaar, kandidaat voor het voorzitterschap.23  Tevens riep het 5.2 Aantjes vei 
partijbestuur een commissie in het leven, die een nota moest op- 
stellen inzake reactivering van de KVP en het versnellen van het Het aftreden vai 
proces tot voltooiing van het CDA. Deze commissie kwam  on-  ratiepartflers. 01 
der voorzitterschap te staan van mevr. J.J.M.S. Leyten-de Wij- \Tp aangelegeI 
kerslooth de Weerdesteyn, die tot de christen-democratische twijfels hadden 
stroming binnen de KVP behoorde  .24  Mevr. Leyten was, na de Zeeuw. De KVJ 
voltooiing van een studie Nederlands recht aan de Katholieke gelisch-radicale . 
Universiteit Nijmegen, van 1960 tot 1967 assistent-griffier van melijk afstandel1 
de Tweede Kamer geweest. Vanaf 1970 was zij lid van de Pro- kabinet-Den Uy 
vinciale Staten van Noord-Brabant. In het voorjaar van 1973 had fractie was, ondi 
zij deel uitgemaakt van de Stuurgroep, die de resolutie voorbe- opgeschoven val 
reidde over de oprichting van het pre-federatieve CDA. het kabinet. Hac 
Reeds een maand later bracht de commissie-Leyten het Rapport ge zijn opvattifl 
betreffende de situatie van de KVP binnen het CDA uit. Dit rap- strevende ideee 
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port bevatte een reeks suggesties voor initiatieven en activitei-
ten die de KVP zou kunnen ontwikkelen ten behoeve van het 
CDA. Hiernaast adviseerde de commissie het partijbestuur van 
de KVP een noodprocedure voor te bereiden, die het de KVP 
mogelijk zou maken om - in het geval de ene CDA-lijst er on-
verhoopt niet mocht komen - zelfstandig aan de eerstvolgende 
Tweede-Kamerverkiezingen deel te nemen.25  
Inmiddels had een groep verontruste KVP'ers de beweging 'Re-
soluut' opgericht, die De Zeeuw voordroeg als tegenkandidaat 
voor het partijvoorzitterschap.26  De KVP-partijraad van 20 en 
21 juni 1975 te Breda, die werd voorgezeten door waarnemend 
voorzitter Laan en een spannend verloop had, aanvaardde ech-
ter na intensieve lobby's van beide kampen in de weken ervoor 
met 98 tegen 14 stemmen het rapport van de reactiveringscom-
missie-Leyten. Dit betekende een afwijzing van een door 'Re-
soluut' ingediende resolutie, die vervolgens werd ingetrokken. 
De Zeeuw zag hierop van zijn kandidatuur af. Kort na de par-
tijraad trad hij tevens af als Eerste-Kamerlid. Op 12 augustus 
1975 verliet hij met enkele andere KVP'ers, onder wie Beugels 
en H. Groeneveld jr., de partij. Na enige tijd met enkele geest-
verwanten de beweging Resoluut-De Zeeuw te hebben gevormd 
en informele contacten te hebben onderhouden met vertegen-
woordigers van DS'70 en D'66 (onder meer het zogeheten 'De-
mocratisch Actiecentrum'),27  trad hij toe tot de PvdA.28  

Het aftreden van De Zeeuw leidde tot verwarring bij de fede-
ratiepartners. Officieel werd de zaak beschouwd als een interne 
KVP-aangelegenheid, maar vooral binnen de ARP waren er die 
twijfels hadden over de achtergronden van het vertrek van De 
Zeeuw. De KVP-fractie had, althans in de ogen van het evan-
gelisch-radicale deel van de ARP-top, vanaf het begin een ta-
melijk afstandelijke en kritische houding aangenomen jegens het 
kabinet-Den Uyl. De meerderheid van de AR-Tweede-Kamer-
fractie was, onder aanvoering van Aantjes, juist meer en meer 
opgeschoven van een 'gedogen' naar een werkelijk steunen van 
het kabinet. Had De Zeeuw nu het veld moeten ruimen vanwe-
ge zijn opvattingen over de 'open' partij of waren zijn vooruit-
strevende ideeën ten aanzien van de te volgen politieke koers 
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de oorzaak geweest, omdat deze zich niet verdroegen met de op-
stelling van de KVP-Tweede-Kamerfractie? Wanneer De 
Zeeuw wegens zijn progressieve ideeën tot aftreden gedwongen 
was, vergrootte dit in de ogen van Aantjes de kans dat het CDA 
een kleurloze middenpartij zou worden, weinig genegen tot sa-
menwerking met de sociaal-democraten. Een dergelijk CDA zag 
hij liever niet tot stand komen.29  
Nog vóór de KVP-partijraad van 21 en 22 juni 1975 uitte Aan-
tjes zich op een wijze, die zou uitmonden in een nieuwe grond-
slagdiscussie tussen en gedeeltelijk ook binnen ARP, CHU en 
KVP. Op de AR-partijraad van 24 mei 1975 te Zwolle stelde hij, 
dat er een paar dingen waren, die nog onvoldoende duidelijk wa-
ren. Daartoe behoorde de kwestie van de 'open' partij: 'Op on-
ze vergaderingen hoor ik zeggen: zie je wel, dat de open partij 
is afgewezen, De Zeeuw treedt er om af. Op KVP-vergaderin-
gen wordt gezegd: zie je wel dat het CDA best nog wel een open 
partij kan worden, Schouten treedt er om uit de AR-fractie. Dat 
is een bizarre situatie die opheldering behoeft. Evenzeer moet 
duidelijk worden, of het conflict met De Zeeuw alleen het CDA 
gold dan wel ook zijn politieke opvattingen betrof.530  In zijn re-
de bepleitte Aantjes, dat kandidaten voor een vertegenwoordi-
gende functie behalve met het politiek program ook met de uit-
gangspunten van de partij zouden moeten instemmen. Daarbij 
ging het om meer dan het onderschrijven van een formule. Het 
ging ook om het te voeren beleid: 'Als fractievoorzitter moet ik 
tegen fractieleden kunnen zeggen (en zij omgekeerd tegen mij): 
dit of dat standpunt kun je toch niet volhouden op grond van het 
bijbelse uitgangspunt? Het is mijn laatste linie dat ik kan zeg-
gen: vinden we nu echt dat dit evangelische politiek is? Dan moet 
niet één van de veertien kunnen zeggen: voorzitter, dat zoeken 
jullie met z'n dertienen uit, ik heb daar geen boodschap aan, uw 
uitgangspunt is het mijne niet. Dan zijn we politiek ontkracht.'31  
Deze probleemstelling van Aantjes bleef enige tijd onbeant-
woord door de - kennelijk verbijsterde 32 - KVP. In een op 12 
juli 1975 in Hervormd Nederland verschenen interview reageer-
de KVP-fractieleider Andriessen echter. Naar aanleiding van de 
vraag of er voor niet-christenen ruimte was op vooraanstaande 
posten in het CDA merkte Andriessen op: 'Ja, voor ons wel. De 
KVP is sinds de oorlog al een open partij. Er staat dan wel ka-
tholiek in de naam, maar de partij is altijd open geweest. '33  Op 
de vraag of dit niet op grote bezwaren zou stuiten bij de ARP,  
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antwoordde hij: 'Ja, ik begrijp niet, dat dit punt nu weer is op-
gekomen. Kijk, ik vind, dat je moet accepteren als lid van het 
CDA, in welke positie ook, dat het CDA zich beroept op het 
evangelie. Dat is legitiem binnen het CDA. Iets anders is, dat ze 
voor zichzelf het evangelie als laatste grondslag voor hun han-
delen moeten beschouwen.  134  Volgens Andriessen kon iedereen 
die het eens was met de politieke doelstellingen lid worden en 
het CDA vertegenwoordigen: 'Het CDA is dus inderdaad geen 
confessionele partij meer, nee.  135  Op de vraag van Hervormd Ne-
derland of men voor het CDA koos omdat men het program 
goed vond, antwoordde hij: 'Ja, het is geen christelijke partij .136 
Een week later publiceerde Hervormd Nederland een interview 
met Aantjes. Hierin stelde Aantjes, dat het niet om een verschil 
tussen hem en Andriessen ging, maar om een verschil tussen de 
KVP en de ARP. Hij vervolgde: 'Deze zaak is van veel groter 
belang dan velen denken. Hierover moet opheldering komen, 
wil die ene CDA-lijst voor de ARP mogelijk zijn.137  De vraag 
hoe het CDA uit het gerezen meningsverschil kon komen, be-
antwoordde Aantjes als volgt: 'Ja, dat is in wezen simpel. Er zal 
een keus gemaakt moeten worden. De ARP-visie die door de 
CHU wordt gedeeld, zal ook door de KVP als uitgangspunt voor 
het CDA aanvaard moeten worden. 338 
Na deze beide interviews raakte de discussie over het functio-
neren van de grondslag voor vertegenwoordigers van het CDA 
in een stroomversnelling. Zo schreef R. Zijlstra een artikel in 
Trouw en de GPD-bladen. Zijlstra, de negen jaar jongere broer 
van J. Zijlstra, was van 1959 tot 1963 algemeen secretaris van de 
CBTB geweest onder Biesheuvel. In 1963, toen Biesheuvel als 
minister van Landbouw toetrad tot het kabinet-Marjnen, was 
hij voorzitter van de CBTB geworden. Na van 1967 tot 1971 voor 
de ARP in de Tweede Kamer te hebben gezeten, oefende hij 
vanaf 1971 deze CBTB-functie opnieuw uit. Tevens was hij voor-
zitter van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond, vice-voor-
zitter van de ARP en CDA-bestuurder. 
In zijn kranteartikel noemde Zijlstra het 'verwarrend en riskant' 
om aan de vooravond van het eerste CDA-congres de discussie 
over de grondslag 'opnieuw op te rakelen'. Er was volgens hem 
behoefte om 'bij alle politieke krakeel ten langen leste nu eens 
een teken van saamhorigheid op te richten, ook en met name 
vanuit een evangelische opdracht', terwijl er, daarentegen, 'na 
het aannemen van de statuten geen enkele behoefte [was] om 
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elkaar met artikel 2 in de hand nader de maat te nemen'.39  Zijl-
stra voegde hier aan toe: 'Het mislukken van het CDA na alle 
discussies, die met name zijn gevoerd op dit punt en de conclu-
sies die zijn getrokken zal aan de geloofwaardigheid van een 
principiële en praktische binding tussen evangelie en politiek on-
herstelbare schade kunnen toebrengen. '40 
Steenkamp stelde in een interview met NRC-Handelsblad, dat 
volgens de opvatting van Aantjes CDA-vertegenwoordigers 
'voor het röntgenapparaat' gezet en om hun 'doopbewijs' ge-
vraagd zouden moeten worden.41  
Aantjes kreeg het bewuste stuk van Zijlstra en het interview met 
Steenkamp onder ogen op zijn vakantieadres in het Oostenrijk-
se Adelboden, waar hij een dag doorbracht met Aigra, die in de 
omgeving van Adelboden een chalet had gehuurd en die Aan- 
tjes tot dan toe had bestreden wegens diens onverbloemde steun 
aan het kabinet-Den Uyl, maar het met hem eens was op het 
punt van de grondslag.42  In een brief aan het AR-partijbestuur, 
gedateerd 25 juli 1975, reageerde Aantjes als volgt: 

Het zal u duidelijk zijn, dat ik niet in staat ben op 23 augustus het 
woord te voeren, met deze aanval in de rug van de vice-voorzit-
ter van de ARP als 'rugdekking'. 
Een oproep nu om de discussie te staken, betekent in feite kie-
zen voor het standpunt van de KVP en het verschil van mening 
overbrengen naar de ARP zelf. 
Ik verzoek u dan ook nog in de week van 18-23 augustus een ver-
gadering van het partijbestuur te beleggen, opdat ik wete of de 
ARP met mij van oordeel is, dat een principieel uitgangspunt niet 
vrijblijvend kan zijn en dat daarover klaarheid tussen de partners 
moet zijn, dan wel of zij met Andriessen en Zijlstra van mening 
is dat er, nu artikel 2 eenmaal is aanvaard, verder hèt zwijgen toe 
moet worden gedaan.43  

Op 6 augustus 1975 nodigde KVP-voorzitter Vergeer zijn colle-
ga-partijvoorzitters van de ARP, de CHU en het federatieve 
CDA uit om over de ontstane discussie te spreken en te bezien 
wat er op het congres moest gebeuren. Tijdens dit vertrouwelijk 
beraad, dat bij Steenkamp thuis plaatsvond, stelden de vier par-
tijvoorzitters - naar aanleiding van de discussie rond het CDA 
in de weken ervoor en de misverstanden 'die daarbij dreigen te 
ontstaan' - een ontwerp-resolutie voor het congres op.44  In de- 
ze resolutie werd uitgesproken, dat de door de drie partijen aan-
vaarde federatiestatuten het karakter van het CDA bepaalden. 



te nemen'.39 Zijl- Op basis van deze statuten kon het CDA volgens de voorzitters 
het CDA na alle zowel een christelijke als een christen-democratische politieke 
int en de conclu- organisatie worden genoemd. Beide termen bedoelden aan te 
digheid van een duiden, dat het CDA wilde handelen vanuit de geest van het  

Lie  en politiek  on-  evangelie. Volgens de vier voorzitters was het vanzelfsprekend, 
dat CDA-bestuurders en CDA-volksvertegenwoordigers het 

Handelsblad, dat CDA in zijn uitgangspunt, program en praktisch beleid met over- 
tegenwoordigers tuiging zouden uitdragen. Het lag echter niet op de weg van een 
'doopbewijs' ge- politieke Organisatie vragen te stellen, laat staan een verklaring 

te eisen omtrent iemands persoonlijke geloofsovertuiging.45  
iet interview met In een vanuit Adelboden verzonden brief aan waarnemend par- 
i het Oostenrijk- tijvoorzitter Kuiper liet Aantjes weten 'onder geen beding' ak- 
t Algra, die in de koord te kunnen gaan met de door de vier partijvoorzitters voor- 
turd  en die Aan- gestelde verklaring.46  In de brief drong Aantjes nogmaals aan op 
erbloemde steun een keuze tussen de twee 'tegengestelde en elkaar uitsluitende 
eens was op het standpunten': 'ik ben tegen iedere verklaring op dit moment die 
,R-partijbestuur, niet een duidelijke keus bevat. De beide interviews in Hervormd 
olgt: Nederland zijn glashelder. Ik sta ten volle voor het mijne. An- 

op 23 augustus het driessen heeft bij herhaling verklaard de passages in zijn inter- 

in  de vice-voorzit- views, die over het punt n kwestie handelen, volledig voor zijn 
rekening te blijven nemen. Rebus sic stantibus moet er niet ge- 

:ekent in feite kie- lijmd, maar gekozen worden.'47  Volgens Aantjes was het onjuist 
rschil van mening van 'dreigende misverstanden' te spreken: 'Het is onverant- 

woord om met een dergelijke term en verklaring twee tegenge- 
augustus een ver- stelde en elkaar uitsluitende standpunten de kans te gevén daar- 

)dat ik wete of de achter en achter een nieuwe formulering, een rommiaanse in- 
1 uitgangspunt niet terpretatieve verklaring schuil te gaan.  148  Aaitjes constateerde, 
tussen de partners 
ijistra van mening 

dat het CDA 'een uiterst wankele zaak' was geworden: 'Niette- 
 -- 

Ier het zwijgen toe min ben ik er van overtuigd dat het nog erger zou zijn als het 
er zou komen op basis van dit soort verklaringen, die de werke- 
lijke crisis, die zeer fundamenteel is, verbloemt en onopgelost 

rgeer zijn colle- laat. Hetgeen ons later natuurlijk opbreekt.'49  
het federatieve De ontwerp-resolutie van de vier voorzitters werd in de kringen 

ken en te bezien van de dagelijkse besturen van de drie partijen besproken, het- 
lit  vertrouwelijk geen leidde tot verklaringen om de eigen posities verder te mar- 
[den de vier par- keren. Zo gaven Verschuer en Kruisinga in een gezamenlijke 

rond het CDA verklaring aan, dat vanuit christelijk-historische invalshoek le- 
larbij dreigen te den van een partij elkaar niet de maat behoorden te nemen. De 
gres op.44  In de- verantwoordelijkheid voor het lid worden van het CDA diende 
[ne partijen aan- uitsluitend en alleen bij het individuele lid zelf te liggen. Op 
DA bepaalden. grond van het bijbels uitgangspunt van de christen-democratie 

we 



wilde de CHU geen extra barrières leggen voor degenen die haar 5.3 Het uitee 
zouden gaan vertegenwoordigen. Zij kende geen eerste en twee- 
de rangs leden, geen ballotage, maar alleen volwaardige leden Aan de voora 
van de CHU en derhalve ook van het CDA.50  kwam het dag 
Dit standpunt vertoonde, anders dan Aantjes kennelijk had ver- cominissiekam 
ondersteld,51  verwantschap met het door Andriessen in Her- de zich te bera 
vormd Nederland ingenomen standpunt, dat door het KVP-par- de bespreking 
tijbestuur in een verklaring met een beroep op Woudschoten nog ontwerp-resol1 
eens werd onderstreept.52  Belangrijk was daarom de vraag of de der geen bedir 
ARP zich achter fractieleider Aantjes zou scharen, die inmiddels Toen het er  II  
bijval had gekregen van 32 ondertekenaars van een open brief deze vergaden 
aan het AR-partijbestuur, waarin werd gewaarschuwd tegen 'het verzocht  Steer  
vrijblijvend karakter dat de KVP aan het CDA wil geven'.53  men de zes p 
In de vergadering van het AR-partijbestuur van 19 augustus 1975 Dit gezelschar 
verklaarde Aantjes te willen dat het CDA er kwam, 'maar dan de CHU. Daa 
echt goed. Spreker is bang, dat we volgend jaar geconfronteerd van de aanWe 
worden met een sterk open CDA, dat politiek de richting koerst, slagartikel te 
zoals de CHU dat momenteel doet. Dan zal de ARP geen keus standpunt van 
meer hebben.  151  Verschillende bestuursleden bleken van oor- muleringen a 
deel, dat Aantjes de tegenstellingen tot de KVP te zeer aanzet- leverde twee I 
te. Onder hen bevond zich de voorzitter van de Eerste-Kamer- ringen van K\ 
fractie van de ARP, Albeda: Nadat de fori 

Albeda is zeer verontrust over de manier, waarop de discussie aan schillende  tek schillende 
de gang is gekomen en wordt voortgezet. Dat is heilloos en brengt d' zich  b den z 
ons niet verder. Er is sprake van een theoretische probleemstel- d woordigen e  
ling.  De discussie van nu is niet de discussie waar we behoefte moesten'won 
aan hebben. Toen we met het CDA begonnen wisten we wat de aanvaarde  rid  
nuance van de KVP was. Spreker vreest, dat deze discussie ertoe achtneming d 
leidt, dat we van de nuance een kloof maken, had dit 'worde 
Het grote gevaar is, dat we eigenlijk vragen om capitulatie van de functie'. Th 
mensen van de KVP. Moet dat en wat helpt dat? Spreker vindt, schouwd als e dat dat niet mag en kan. 
Dat leidt tot een verkeerde discussie. De discussie waar we be- dige moeite b 

hoefte aan hebben is die over de lijn en toekomst van het CDA. Na enige verd 
Daar komt bij de vraag: is er nog een weg terug? Een weg terug erneme d n de 
is zonder grote schade onmogelijk. Spreker bepleit te komen met 1»k melik op J 
een verklaring, zoals de drie voorzitters in concept hebben ge- deze formuleI 
formuleerd.55  sen voor een \ 

die hiermee al 
Niettemin betuigde het partijbestuur in een met 21 tegen twee en dus ook v 
stemmen aanvaarde verklaring steun aan het optreden van Aan- zij aanvaardei 
tjes tot dan toe.56  handelen van 
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degenen die haar 5.3 Het uiteenvallen van het presidium van de ARP 
n eerste en twee- 
Diwaardige leden Aan de vooravond van het CDA-congres, op 21 augustus 1975, 

kwam het dagelijks bestuur van het CDA bijeen in de eerste 
;enneljk had ver- commissiekamer in het gebouw van de Tweede Kamer, tenein- 
driessen in Her- de zich te beraden op de ontstane situatie  .57  Uitgangspunt voor 
'or het KVP-par- de bespreking was de door de vier partijvoorzitters opgestelde 
Voudschoten nog ontwerp-resolutie, waarvan Aantjes had laten weten deze 'on- 
rn de vraag of de der geen beding' te kunnen onderschrijven.58  
en, die inmiddels Toen het er niet naar uitzag dat de meningsverschillen tijdens 
n een open brief deze vergadering eenvoudig zouden kunnen worden overbrugd, 
chuwd tegen 'het verzocht Steenkamp De Koning een laatste poging te onderne- 
wil geven'. 53 men de zes partij- en fractievoorzitters op één lijn te brengen. 

19 augustus 1975 Dit gezelschap begaf zich vervolgens naar de fractiekamer van 
:wam, 'maar dan de CHU. Daar aangekomen stelde De Koning voor, dat ieder 
r geconfronteerd van de aanwezigen zou proberen om zijn versie van het grond- 
e richting koerst, slagartikel te schrijven, zo nauw mogelijk aansluitend bij het 
ARP geen keus standpunt van de ander, zodat bezien kon worden of er in de  for- 

bleken van oor- - muleringen aanknopingspunten te vinden waren. Deze poging 
P te zeer aanzet- leverde twee formuleringen op van AR-zijde,59  twee formule- 

Eerste-Kamer- ringen van KVP-zijde  60  en een van CH-zijde.61  
Nadat de formuleringen waren voorgelezen, werden de ver- 

:)p de discussie aan schillende teksten besproken. Aantjes stelde voor, dat CDA-le- 
heilloos en brengt den die zich beschikbaar stelden voor een leidende of vertegen- 

;che probleemstel- woordigende functie niet moesten 'worden gevraagd' maar 
waar we behoefte moesten 'worden geacht' in te stemmen met het door het CDA 
wisten we wat de aanvaarde richtsnoer voor het politieke handelen en het met in- 

eze discussie ertoe achtneming daarvan opgestelde politieke program. Bovendien 
had dit 'worden geacht' alleen betrekking op de 'uitoefening van 

)ffl capitulatie van de functie'. De woorden 'geacht worden' dienden te worden be- 
schouwd als een versoepeling van zijn standpunt, die hem de no- 

ussie waar we be- dige moeite had gekost.62  
nst van het  CDA Na enige verdere discussie werd voorgesteld een poging te on- 
Lg? Een weg terug dernemen de tekst van Aantjes te amenderen. Het ging er na- 
)leit te komen met meljk op lijken dat Kruisinga en Verschuer bereid waren met 
ncept hebben ge- deze formulering mee te gaan. Op dat moment stelde Andries- 

sen voor een wijziging aan te brengen in de tekst van Verschuer, 
die hiermee als volgt kwam te luiden: 'Van de leden van het CDA 

t 21 tegen twee en dus ook van CDA-vertegenwoordigers wordt gevraagd dat 
treden van Aan- zij aanvaarden dat het evangelie richtsnoer is voor het politieke 

handelen van het CDA en dat zij op basis daarvan het program 
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en het beleid uitdragen.'63  Kruisinga en Verschuer gingen ak- 10raa1 gingen e 
koord met deze tekst. Andriessen, die zijn oorspronkelijke  for-  hierdoor het pr 
mulering introk, eveneens. Vergeer kon akkoord gaan, maar ke leider tot de 
bleef de voorkeur geven aan zijn eigen tekst, die hij in het vol- zijn waarnemel 
tallige dagelijks bestuur tenminste wilde voorlezen. Aan antire- CDA bekender 
volutionaire zijde stemde De Koning in met de door Andriessen Terug in de  you  
geamendeerde tekst-Verschuer. Aantjes daarentegen wenste het CDA werd 1 
zijn eigen tekst te handhaven. kele kleine wijz 
De Koning ging hierop met de partij- en fractievoorzitters terug die als uitgangs 
naar de eerste commissiekamer en bracht verslag uit van zijn po- over de toevoeg 
ging de zes op één lijn te brengen. Hij zei er bij, dat de ARP zich tjes en Corpor 
niet volledig kon verenigen met het voorstel van de KVP en de CDA - inclusie 
CHU en verzocht om schorsing van de beraadslaging. resolutie voor F 
Tijdens de schorsing - het liep inmiddels tegen middernacht 

- begaf de AR-delegatie, bestaande uit Aantjes, Corporaal, De D ndsl 
en3van d Koning, Kuiper en R. Zijlstra, zich naar de kamer van Aantjes. Deze beide 

De Koning was, naar eigen zeggen,64  op dat moment geneigd om sis hiervan 
te constateren, dat er een breuk tussen de CHU en de KVP ener- democratis 
zijds en de ARP anderzijds was. Hij meende, dat de ARP zon- aan te  dui  
der de steun van haar politieke leider niet goed het congres in geest van 11 
kon gaan. Het is toen D.Th. Kuiper geweest, die als eerste te Van de led 
kennen gaf het eens te zijn met de meerderheid van het dage- woordigers 
lijks bestuur van het CDA. Kuiper was van 1965 tot 1972 als we-  lie  richtsnc 
tenschappelijk medewerker in de algemene sociologie verbon- zij op basis 

den geweest aan de VU. In 1972 was hij gepromoveerd op een 
stee

t ligt ni,  
1len1aa  poefschrift getiteld De voormannen. Een sociaal-wetenschap- soonlij'ke g 

pelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming  bin-  In de CD 
nen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930, op de  cons  
In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot lector in de algemene  so-  handelen .6 
ciologie. Kuiper had in maart 1967 tot de groep van 11 AR-'spijt- 
stemmers' behoord, en was vanaf 1968 lid van het dagelijks be- Toen Steenkan 
stuur van de ARP, sinds 1971 als ondervoorzitter. Vanaf 1975 Aantjes om te i 
maakte hij tevens deel uit van het dagelijks bestuur van het CDA. gen, deelde Aa 
Kuiper constateerde, dat volgens de meerderheid van CDA-ver- min wist of hij 
tegenwoordigers werd gevraagd het evangelie als richtsnoer voor zeggen,  68  echte 
het politiek handelen te 'aanvaarden', terwijl Aantjes slechts belde - overtui 
sprak van 'instemmen'. Kuiper zag in 'aanvaarden' een objecti- de ARP niet F 
vering en in 'instemmen' een subjectivering. Om deze reden een derde tele 
meende hij de meerderheidstekst als  'second  best' te kunnen  ac-  schrijven van 
cepteren. dernacht binn 
De Koning volgde hem hierin, evenals Zijlstra. Aantjes en Cor- zwaard deelde 

in 



±uer gingen ak- 
spronkelijke  for-  

poraal gingen echter niet mee.65  Op een cruciaal moment viel 
hierdoor het presidium van de ARP uiteen, waarbij de politie- 

ord gaan, maar ke leider tot de minderheid behoorde en de partijvoorzitter en  
lie  hij in het vol- 

Aan antire- zen. 
zijn waarnemer zich tot het meerderheidsstandpunt van het 

door Andriessen 
CDA bekenden. 
Terug in de voltallige vergadering van het dagelijks bestuur van 

rentegen wenste het CDA werd thans snel overeenstemming bereikt omtrent en- 
kele kleine wijzigingen in de tekst van de voorzittersverklaring, 

voorzitters terug die als Uitgangspunt had gediend voor de bespreking, alsmede 
ig uit van zijn po- 
dat de ARP zich 

over de toevoeging van de laatste zin. Met uitzondering van Aan- Aan- 

de KVP en de in 
tjes en Corporaal, aanvaardde het dagelijks bestuur van het 
CDA - inclusief de adviserende leden - de volgende ontwerp- 

daging. 
n middernacht - 

resolutie voor het congres: 

' oraal De , orp De grondslag van het CDA zoals weergegeven in de artikelen 2 
ner van Aantjes. en 3 van de statuten is aanvaard door de drie partijen. 

Dent  geneigd Om Deze beide artikelen bepalen het karakter van het CDA. Op ba- 

en de KVP ener- sis hiervan wil het CDA zowel een christelijke als een christen- 

lat de ARP zon- 
democratische politieke Organisatie zijn. Beide termen bedoelen 
aan te duiden, dat wij in de politiek willen handelen vanuit de 

d het congres in geest van het evangelie. 
die als eerste te Van de leden van het CDA, en dus ook van de CDA-vertegen- 
id van het dage- woordigers, wordt gevraagd, dat zij aanvaarden dat het evange- 
5 tot 1972 als we-  lie  richtsnoer is voor het politiek handelen van het CDA en dat 

olo ie verbon- Zij op basis daarvan het program en het beleid uitdragen.  
move rd  o een Het ligt niet op de weg van een politieke Organisatie vragen te 

stellen, laat staan een verklaring te eisen omtrent iemands per- 

oepvorming  bin-  soonlijke geloofsovertuiging. 

èn 1820 en 1930. In de CDA-organen dient een bezinning te blijven plaatsvinden 

de algemene  so-  
op de consequenties van de grondslag voor het praktisch politiek 
handelen.66  

van 11 AR-'spijt- 
het dagelijks be- Toen Steenkamp de volgende dag telefonisch contact zocht met 
[ter. Vanaf 1975 Aantjes om te informeren wat deze voornemens was te gaan zeg- 
ur van het CDA. gen, deelde Aantjes hem mee dat hij dat nog niet wist en even- 
Ed van CDA-ver- min wist of hij wel zou spreken.67  Aantjes liet zich, naar eigen 
srichtnoer voor 
Aantjes slechts 

zeggen,  68  echter door De Koning - die hem na Steenkamp op- 

Jen' een objecti-  
belde - overtuigen, dat het geen pas gaf als fractievoorzitter van 

Om deze reden 
dc  ARP niet het woord te voeren tijdens het congres. Vooral 
een derde telefoontje heeft Aantjes bemoedigd zich aan het 

st' te kunnen  ac-  schrijven van de rede te zetten. Het telefoontje kwam na mid- 

Aantjes en Cor- 
dernacht binnen en was afkomstig van Goudzwaard. Goud- 
zwaard deelde Aantjes mee, dat Steenkamp hoopte op een prin- 
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cipieel betoog over christelijke politiek. Aantjes heeft hierop, 
naar hij zich herinnert, aanvankelijk schamper gereageerd in de 
trant van: 'Ja, daar ben ik dan weer goed voor. Over hongerigen 
en naakten en zo.' Hierbij dacht hij kennelijk terug aan de rede 
die hij eerder dat jaar voor de AR-partijraad in Zwolle had ge-
houden. Aantjes: 'Maar toen ik mij aan het schrijven zette, dacht 
ik: "Ja, waarom eigenlijk niet? Daar gaat het toch om?" En zo 
kwam om half vijf in de ochtend het verhaal nog tot stand,'69  

IZt s)îIIL 

Op 23 augustus 1975 vond in een geheel gevulde Prins Willem 
Alexanderzaal van het Nederlands Congresgebouw te Den Haag 
het eerste congres van het CDA plaats.70  In zijn rede voor het 
congres deed Andriessen, die als eerste van de drie fractievoor-
zitters aan het woord kwam, een poging de gerezen verschillen 
van inzicht te overbruggen. Letterlijk zei hij: 

Is het CDA nu ( ... ) een christelijke partij of niet? ik heb mij daar-
over in een interview onlangs een uitspraak in negatieve zin ver-
oorloofd, die bij velen slecht is begrepen en slecht gevallen is. Het 
woord 'christelijk' wordt blijkens de recente discussies in onze 
partijen in geheel verschillende betekenissen gebruikt. Ik erken 
dat ik dit feit onvoldoende heb onderkend. Mag ik u zeggen wat 
ik ermee heb bedoeld? Twee dingen. In de eerste plaats heb ik 
grote huiver de aanduiding 'christelijk' te verbinden met politiek 
of partij, vanwege de pretentie die van het woord kan uitgaan. 
Die huiver wordt ook door vele reformatorische christenen ge-
deeld. Mijn vriend Aantjes schrijft in zijn De Tijd-artikel: 'Het is 
jammer dat er nog nooit een term is gevonden, die enerzijds dui-
delijk aangeeft door welke principiële uitgangspunten een "chris-
telijke" partij zich wil laten leiden en die anderzijds de pretentie 
vermijdt die velen er (niet onbegrijpelijk) in horen.' Maar ik zie 
ook dat anderen de term verstaan vanuit de norm die zij stelt en 
de intentie die hieruit spreekt voor de politiek, zonder de pre-
tentie dat die opdracht al vervuld zou zijn. Voor hen is wezenlijk 
de inspiratie van het christelijk ideaal die uitgaat van dit woord, 
voor mij was het meer de beduchtheid voor de pretentie die het 
naar anderen zou kunnen wekken. Maar ik heb niet willen zeg-
gen dat, naar zijn norm genomen, het CDA geen christelijke par-
tij zou zijn. In de tweede plaats heb ik in de context van het in-
terview willen zeggen dat het CDA geen gesloten groepering van 
christenen is, dat er in het CDA plaats is voor anderen die zich 
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jes heeft hierop, met ons verwant voelen, zoals dat in de nota van de Contactraad 
gereageerd in de en de statuten van het CDA is neergelegd. ik denk dat er geen 
Over hongerigen misverstand ZOU zijn gerezen, indien ik dit in de betreffende pas- 
eru g aan de rede sage duidelijker zou hebben uitgedrukt. Welnu, ik zou willen vra- 

ni Zwolle had ge- gen de passage in deze geest te willen verstaan, omdat ik hem zo 

ijven zette, dacht 
heb bedoeld .71  

och  om?" En zo Over de politieke koers liet Andriessen hier - verrassend - op  
Dg  tot stand.` volgen: 'De keuze van een eventuele partner in de toekomst 

wordt vandaag niet gemaakt. Daar is het nog te vroeg voor, ( ... ) 
Maar het zou mijn wens zijn dat socialisten en christen-demo- 
craten elkaar zonodig in een gezamenlijk constructief beleid in 
deze brugperiode zouden kunnen vinden, dat voortzetting van 

[de Prins Willem de samenwerking vanuit het CDA in volstrekte gelijkwaardig- 
:)uw te Den Haag heid via een normale democratische procedure en in een pane- 
Ljn rede voor het mentair kabinet mogelijk zou zijn.'72  
drie fractievoor- Aantjes, die de volgende spreker was, ging niet in op hetgeen 
rezen verschillen Andriessen had betoogd. Hij kwam, integendeel, met een scher- 

pe rede: 

t? ik heb mij daar- Het gaat om tweeërlei visie op de verhouding beginselpartij en 
negatieve zin ver- open partij. Het CDA wil beide zijn. Daar zit spanning in, wat 

cht gevallen is. Het mij betreft: daar zit inconsequentie in. Wij hebben de open par- 
discussies in onze tij aanvaard. Het CDA doet een beroep op iedereen zonder on- 
gebruikt. ik erken derscheid. Wij hebben ook de beginselpartij aanvaard: het evan- 
ag ik u zeggen wat gelie zal richtsnoer zijn voor het politieke handelen. Dit moet bei- 
erste plaats heb ik de tot zijn recht komen! (...) 
inden met politiek Dit kan niet anders betekenen dan dat de open partij en de be- 
'oord kan uitgaan. ginselpartij in elkaar hun begrenzing vinden. De grens van de be- 
che christenen ge-' ginselpartij is, dat de openheid niet tot een loze kreet mag wor- 
flijd-artikel: 'Het is den. De grens van de open partij is, dat het beginsel niet tot een 

die enerzijds  dui-  papieren declaratie mag worden. 
punten een "chris- Op die basis hebben wij elkaar gevonden, inclusief de inconse- 
rzijds de pretentie quentie die dat naar twee kanten met zich mee brengt. Wie een 
Lonen.' Maar ik zie van die consequenties er uit wil halen, verbreekt in feite het corn- 
orm die zij stelt en  pros  en vraagt alsnog een eenzijdige keus. De voorgelegde  con- 
k,  zonder de  pre- cept-resolutie van de meerderheid van het CDA-bestuur, hoe 

or hen is wezenlijk mild ook geformuleerd, doet die eenzijdige keus.73  
aat van dit woord, 
P, pretentie die het 
eb niet willen zeg- 

Vervolgens  sprak Aantjes over de politieke betekenis van Mat- 

en christelijke par- 
theüs 25: 

:ontext van het in- Het evangelie geeft geen rechtstreekse richtlijnen voor het poli- 
en groepering van tieke handelen. Neen, maar het geeft wel richtlijnen voor het 
r anderen die zich rechtstreekse politieke handelen, en Soms wel degelijk heel con- 

265 



Cartoon van F Berendi uit Hel Parool van 26 augustus 1975 over 
Aantjes' 'Bergrede', gehouden tijdens het eerste CDA-congres op 23 
augustus van dat jaar. 

creet. Leest u er Mattheus 25 maar eens op na: hongerigen voe-
den, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen huisvesten, naak-
ten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. 
Maar dat moeten wij dan wel nü voor vandaag toepassen. Intus-
sen zijn wij 2000 jaar verder, en kijk eens om u heen! 
De hongerigen worden niet gevoed; zij sterven als ratten langs de 
wegen van hun uitgedroogde landen. En als wij 1% van ons na-
tionaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking uitgeven heb-
ben wij meer zorg over de vraag of die ene procent wel goed wordt 
besteed dan over de vraag of die 99% die wij voor onszelf reser-
veren wel goed wordt besteed. 
De dorstigen worden niet gelaafd. Zij worden aan hun lot over-
gelaten. En als wij ons aan ons televisietoestel volzuigen met het 
vergif van de consumptiereclame, dan zit ons de verhoging van 
de alcoholaccijns meer dwars dan de ellende van de dorstigen in 
de wereld. 
En de vreemdelingen worden niet gehuisvest. Zij worden gedis-
crimineerd en uitgewezen. En wij laten ze uitwijzen, tenzij wij ze 
nodig hebben om het werk te doen waaraan geen Nederlander 

ondanks hc 
maken. 
De naakter 
En de gev 
En wij vind 
wij een kaa 
den in plaa 
tha's veldei 
Geen plaat 
De wereld 
Een politie 
voor wie g 
voeten heb 
Kunnen wi 
genover al 
gezelschap 
schen niet 
men. Maar 
sche ontlee 
van een m 
weer vastic 
winnen var 
seling de w 
Bij ons hee 
dat genoeg 
voor  alien  
Bij ons is a 
iemand op 
uit de  dock  
Zo uniek, z 
voor het pi 
christen-de 

In dit laatste & 
duid als 'Bergn 
te herkennen v 
AR-partijraad i 
echter wezenlij'  
KRO's Brandp 
voor de televisi 
drukte in zijn ei 
Nadat ook Krui 
aan de besprek 
van het CDA.] 



ondanks honderdduizenden werklozen zijn handen wenst vuil te 
maken. 
De naakten worden niet gekleed. Zij worden uitgestoten. 
En de gevangenen worden niet bezocht. Zij worden gemarteld. 
En wij vinden dat wij al heel wat doen (ik spreek over mezelf) als 
wij een kaart van Amnesty International als kerstgroet rondzen-
den in plaats van een zoete afbeelding van de herdertjes in Efra-
tha's velden. 
Geen plaats voor christelijke politiek? 
De wereld hunkert naar christelijke politiek! 
Een politiek, die spreekt voor wie geen stem hebben: die handelt 
voor wie geen handen hebben; die een weg baant voor wie geen 
voeten hebben; die helpt wie geen helper hebben. 
Kunnen wij dan wel iets doen? Staan wij dan niet machteloos te-
genover al deze geweldige noden? ik weet dat het vooral in het 
gezelschap van vele antirevolutionairen en christeljk-histori-
schen niet zonder risico is de naam van Dorothée Sölle te noe-
men. Maar waarom zouden wij haar alleen onder het theologi-
sche ontleedmes leggen, en niet ook horen de klacht en aanklacht 
van een mens die niet los kan komen van Christus, maar steeds 
weer vastloopt op de christenen? In haar gedicht over het over-
winnen van de machteloosheid springen als een bevrijding plot-
seling de woorden naar voren: 
Bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld 
dat genoeg was 
voor allen 
Bij ons is al eens 
iemand opgestaan 
uit de doden. 
Zo uniek, zo exclusief is het evangelie. En zo is het een richtsnoer 
voor het politieke handelen. Als dat niet herkenbaar is in een 
christen-democratische politiek, verdient het die naam niet.74  

In dit laatste deel van zijn rede, die weldra zou worden aange-
duid als 'Bergrede', waren zoals gesteld belangrijke elementen 
te herkennen van hetgeen Aantjes drie maanden eerder op de 
AR-partijraad in Zwolle had betoogd. Thans was de ambiance 
echter wezenlijk anders en kreeg de rede veel meer aandacht. 
KRO's Brandpunt zond 's avonds grote delen van de rede uit 
voor de televisie. Het katholieke dagblad De Stem uit Brabant 
drukte in zijn eerstvolgende editie de integrale tekst ervan af. 
Nadat ook Kruisinga het woord had gevoerd, begon het congres 
aan de bespreking van de ontwerp-resolutie over de grondslag 
van het CDA. In totaal drie amendementen werden ingediend. 
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Beernink diende een amendement in op het eerste lid van de Van  Darn  werd 

concept-resolutie. Hij stelde voor de passage waarin werd ge- Na de verwerpi 
het CD namens 'zowel steld dat het CDA, op basis van zijn grondslag een chris- 

telijke als christen-democratische politieke Organisatie wil zijn', zien van het ami 
te wijzigen in: 'Op basis hiervan is het CDA zowel een christe- zwaar. Hierop 
lijke als een christen-democratische politieke organisatie.  '75  AR- ziens het amenc 
JOS-voorzitter, tevens AR-afgevaardigde naar het congres, F. 'als de dood' vo 

Borgman stelde bij amendement voor de voorgelegde formule- arneildenTlent te 

ring in de resolutie aldus te lezen: 'Van de leden van het CDA arnenden1Tlt rn 
Het bestuur stel en dus ook van de CDA-vertegenwoordigers wordt gevraagd, 

dat zij aanvaarden, dat het evangelie als richtsnoer voor het po- lid van de conce 
achtt essentieel litiek handelen van het CDA geldt en dat zij op basis daarvan 

de aniendemen het uitgangspunt, het program en het beleid uitdragen.'76  Dit 
uit de t staande 'het amendement bestond uit het toevoegen van twee woorden: 

handhaafde. uitgangspunt'. In een tweede amendement stelde Borgman voor 
van de vierde alinea van de ontwerp-resolutie van het dagelijks be- OP verzoek 

voor b stuur -'Het ligt niet op de weg van een politieke Organisatie vra- geschorst 
\7e 1 de C gen te stellen, laat staan een verklaring te eisen omtrent iemands 

persoonlijke geloofsovertuiging' - te schrappen. sprong op een t 
Binnen de CHU Tijdens de lunchpauze vergaderde het dagelijks bestuur van het 
Na de hervatting CDA, over de verder te volgen procedure. Besloten werd geen 

was voor he reid preadvies te geven met betrekking tot een eventueel ordevoor- 
stel, waarin zou worden aangedrongen op het uitstellen van een cuiu grote moe 

verwoord d( als beslissing over de ontwerp-resolutie. 
zij nadruk stelde Het dagelijks bestuur ging, zij het aarzelend, akkoord met het 

het uitgang \Tifl amendement-Beernink. Met name Andriessen wenste liever een 
'intentie' dan een 'feitelijkheid' aan te geven. Het dagelijks be- gangsPt, prog 

keljk bij elkaar stuur was voorts verdeeld in zijn mening omtrent het eerste 
ko voortdurend amendement-Borgman, maar keerde zich unaniem tegen het 

ta  tie  was de  CH  tweede amendement-Borgman. Een belangrijk argument voor 
l„-,VP-voorzitter deze laatste stellingname was dat, nu deze zin eenmaal in het 

amender  eerste  ontwerp had gestaan, het verkeerd kon worden uitgelegd, indien 
dement, gelet o hij weer werd geschrapt. 

Na de hervatting van het congres diende het antirevolutionaire grendng van 

Tweede-Kamerlid Van Dam het verwachte ordevoorstel tot uit- ten christelijke 
it  amendement  stel van de beslissing over de ontwerp-resolutie in. Van de zijde 

ontwerp als vol van het bestuur werd dit voorstel ondersteund door ARP-voor- 
dus ook var en zitter De Koning. Verschuer, daarentegen, betoogde dat thans 

dat zij aanvaar( zwijgen verwerpelijker was dan het doen van een uitspraak. Ook 
tiek handelen v KVP-voorzitter Vergeer achtte stemming gewenst. Verder uitstel 
en het beleid d van een beslissing achtte hij onaanvaardbaar. Het ordevoorstel- 



eerste lid van de Van Dam werd hierop met ruime meerderheid verworpen. 

waarin werd ge- Na de verwerping van het ordevoorstel verklaarde Verschuer 

'zowel een chris- namens het CDA-bestuur, dat het enige aarzeling had ten aan- 

anisatie wil zijn', zien van het amendement-Beernink, maar geen overwegend be- 

owel een christe- zwaar. Hierop vroeg Aantjes het woord. Hij stelde dat zijns in- 

rganisatie.'75  AR- ziens het amendement-Beernink pretenties in zich had waar hij 

r het congres, F. 'als de dood' voor was. De AR-fractieleider adviseerde tegen dit 

gelegde formule- amendement te stemmen. Het congres verwierp vervolgens het  
Len  van het CDA amendement met 524 tegen 424 stemmen. 

wordt gevraagd, Het bestuur stelde bij monde van Verschuer dat men het derde 

loer voor het po- lid van de concept-resolutie, gelet op de voorafgaande discussie, 

op basis daarvan essentieel achtte. Gehoord de discussie trok Borgman zijn twee- 

uitdragen. 176 Dit de amendement in, terwijl hij zijn eerste amendement - be- 
ree woorden: 'het staande uit de toevoeging van de woorden 'het uitgangspunt' - 
Je Borgman voor handhaafde. 

het dagelijks be- Op verzoek van Verschuer werd de vergadering hierop enige tijd 

e Organisatie vra- geschorst voor beraad in de delegaties. Tijdens deze schorsing riep 

omtrent iemands Verschuer de CHU-afgevaardigden in een zaal apart bij elkaar, 

n. sprong op een tafel en zei: 'Mensen, zo is het, en niet anders.'77  
s bestuur van het Binnen de CHU heerste er op dat moment volstrekte unanimiteit, 

sloten werd geen Na de hervatting deelde Verschuer mee, dat de CHU-delegatie be- 

ritueel ordevoor- reid was voor het amendement-Borgman te stemmen. Wel had de 

Liitstellen van een CHU grote moeite met de achtergronden van dit amendement, zo- 
als verwoord door Aantjes. Wanneer de CHU voorstemde dan 

akkoord met het stelde zij nadrukkelijk vast, dat zij van oordeel was dat ten aanzien 

wenste liever een van het uitgangspunt geen cesuur mocht worden gemaakt. Uit- Uit- 
Het dagelijks be- gangspunt, program en beleid van het CDA behoorden nadruk- Het 

het eerste kelijk bij elkaar, waarbij het uitgangspunt in verdere gesprekken 

aniem tegen het voortdurend kon worden uitgediept. Op basis van deze interpre- 

k argument voor tatie was de CHU bereid voor het amendement stemmen.  

ii  eenmaal in het KVP-voorzitter Vergeer uitte zich aanzienlijk kritischer over het 

uitgelegd, indien eerste amendement-Borgman. Zijns inziens vormde dit amen- 
dement, gelet op de interpretatie van Aantjes, een zodanige af- 

intirevolutionaire grendeling van de openheid van het CDA dat slechts een geslo- 

levoorstel tot uit- ten christelijke formatie overbleef. Vergeer diende hierop een 

in. Van de zijde amendement in waarin hij voorstelde de derde alinea van het 
door ARP-voor- ontwerp als volgt te doen luiden: 'Van de leden van het CDA, 

toogde dat thans en dus ook van de CDA-vertegenwoordigers, wordt gevraagd 

m uitspraak. Ook dat zij aanvaarden dat het evangelie richtsnoer is voor het poli- 

rist. Verder uitstel  tick  handelen van het CDA en dat zij op basis van het program 

let ordevoorstel- en het beleid dit uitgangspunt uitdragen.'78  
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Overleg tijdens het eerste CDA-congres op 23 augustus 1975 in Den 
Haag, waar ARP-fractievoorzitter mr. W. Aantjes zijn geruchtmakende 
'Bergrede' hield. Van links naar rechts CHU-voorzitter Kruisinga 
(staand), Steenkamp, KVP-fractievoorzitter Andriessen en ARP-
voorzitter drs. J. de Koning. Steenkamp werd op dit congres gekozen 
tot voorzitter van het federatieve CDA. 

Hierop verklaarde Borgman dat de toelichting van Verschuer 
en het amendement-Vergeer niet overeenkomstig zijn bedoeling 
waren. Hij handhaafde derhalve zijn eigen amendement. AR-
voorzitter De Koning adviseerde het congres het amendement-
Borgman te steunen. Verschuer deelde van zijn kant mee het te 
betreuren dat Borgman er een andere interpretatie op nahield 
dan de CHU. Geplaatst voor de keus tussen de amendementen-
Borgman en Vergeer, adviseerde de CHU-voorzitter het voor-
stel-Vergeer te steunen. 
Na een korte discussie werden de stemmingen gehouden. Het 
amendement-Borgman werd verworpen met 597 tegen 336 stem-
men. Vervolgens werd het amendement-Vergeer met grote 
meerderheid aangenomen.79  De definitieve tekst van de resolu-
tie kwam hiermee als volgt te luiden: 
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De grondslag van het CDA, zoals weergegeven in de artikelen 2 
en 3 van de statuten is aanvaard door de drie partijen. 
Deze beide artikelen bepalen het karakter van het CDA. Op ba-
sis hiervan wil het CDA zowel een christelijke als een christen-
democratische organisatie zijn. Beide termen bedoelen aan te dui-
den dat wij in de politiek willen handelen vanuit de geest van het 
evangelie. 
Van de leden van het CDA, en dus ook van de CDA-vertegen-
woordigers wordt gevraagd, dat zij aanvaarden dat het evangelie 
richtsnoer is voor het politiek handelen van het CDA en dat zij 
op basis van het program en het beleid dit uitgangspunt uitdra-
gen. 
Het ligt niet op de weg van een politieke Organisatie vragen te 
stellen, laat staan een verklaring te eisen omtrent iemands per-
soonlijke geloofsovertuiging. 
In de CDA-organen dient een bezinning te blijven plaats vinden 
op de consequenties van de grondslag voor het praktisch politiek 
handelen .80 

Aan het eind van het congres werd Steenkamp officieel geko-
zen tot voorzitter van het federatieve CDA. Janssen van Raay 

rus 1975 in Den werd eerste ondervoorzitter, R. Zijlstra tweede ondervoorzitter. 
in geruchtmakende Tezamen vormden zij het presidium van het federatieve CDA. 
ter Kruisinga 
Yen en ARP- 
congres gekozen- 5.5 De open brief van de negen ARP'ers 

Na het congres beraadden de partijen zich over de gevolgen van 
van Verschuer het CDA-congres. Tijdens de vergadering van het AR-partijbe- 

tig zijn bedoeling stuur van 29 augustus 1975 verklaarde De Koning: 
riendement. AR- Spreker heeft 'bewust' de verklaring van het partijbestuur van 19 
iet amendement- augustus jl. niet gevolgd. Als dagelijks bestuurslid van het CDA 
i kant mee het te heeft hij een eigen verantwoordelijkheid en is hij geen mandata- 
etatie op nahield ns van de partij. 
amendementen- Ook voor de toekomst is het belangrijk dit hier zo te stellen. 

)rzitter het voor- Overigens is er de ruimte voor het partijbestuur om een derge- 
lijke handelwijze niet zonder meer goed te keuren.8' 

ri gehouden. Het 
7 tegen 336 stem- Zover wenste het AR-partijbestuur niet te gaan. Wel handhaaf- 
rgeer met grote de het in een resolutie, die werd aangenomen met 31 tegen vijf 
:st van de resolu- stemmen, het standpunt zoals dat was neergelegd in zijn uit- 

spraak van 19 augustus 1975. Het partijbestuur stemde in met de 
wijze waarop Aantjes op het CDA-congres de antirevolutionai- 
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re visie had vertolkt. Het constateerde, dat de uitspraak van het het verledeil 
CDA-congres niet in overeenstemming was met de opvattingen Iéén - richte 
van het partijbestuur. Het partijbestuur meende, dat zowel in de toekomst va 
ARP als in CDA-verband verder moest worden gesproken over  tick  met op 

deze problematiek. Een verdere integratie van partijen zou op  wijze waaro: 

bezwaren stuiten zolang op belangrijke punten een diepgaand  
ze mening i! 

verschil van inzicht bleek te bestaan. Eind september diende een ovewegingi 
extra AR-partijraad bijeengeroepen te worden.82  
Zoals reeds tijdens het congres zelf was gebleken, was niet ie- Op elk van dez 
dereen binnen de ARP even positief gestemd over het optreden vervolgens hun 
van Aantjes. Dit leidde tot een initiatief van de voormalige  83  di- wegingen wezer 
recteur van de Dr. A. Kuyperstichting, Hoogendijk, om een open gegaan in wezer 
brief te publiceren van negen vooraanstaande ARP'ers uit ver- zwaar is, dat de 
schillende geledingen van de partij, onder wie vijf stemhebben- verwoord, een k 
de leden van het partijbestuur. Naast Hoogendijk waren dat Al- het antirevoluti 
beda, Boukema, P. Bukman, De Graaf, A.J. van der Meer, Prins, mee teruggekor 
Puchinger en J.P.I. van der Wilde. Prins en Puchinger waren, sics niet KVP e 
evenals Aantjes, afkomstig uit de Utrechtse SSR.  Albeda en ruggezet. Aantj 
Boukema maakten deel uit van de Eerste Kamer voor de ARP. gesloten wereld 
Bukman was algemeen secretaris van de CBTB, De Graaf vice- terug naar een S 
voorzitter van het CNV, Van der Meer algemeen secretaris van wij niet meer te 
het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) en Van Het ging de br 
der Wilde secretaris van de Raad voor het Midden- en Kleinbe- maar tevens OtT 
drijf en adviseur van het Centraal Instituut voor het Midden- en mening, dat in 
Kleinbedrijf (CIMK). schokkende  for  
'Er is in de ARP een ontwikkeling op gang, waar wij diep  on-  Wat betreft de 
gelukkig mee zijn. Wij richten ons met onze visie hierop tot de ten het CDA  vi  
partijraad van de ARP, maar ook tot de andere christen-demo- treft is, dat er r 
cratische partijen', aldus de opening van de brief van de negen.84  den toe, die het 
In het vervolg van de brief legden de ondertekenaars er de na- in haar keuze: v 
druk op, dat er sprake was van een conflict binnen de ARP. Zij nog open staan 
stelden, dat er wat hen betreft geen meningsverschil was over buiten het CD) 
het tweede deel van Aantjes' rede waarin hij had gesproken over Tenslotte ware 
de politieke betekenis van de 'Bergrede', om vervolgens des te den het een sli 
harder te vallen over wat hij hier aan vooraf had laten gaan: haar aanhang  

Maar wij moeten goed zien, dat dit deel van het betoog van Aan- et de u€ 

en. 189 tjes geen uitsluitsel bevat over zijn gelijk of ongelijk in het eerste 
De open brief 1  deel van zijn betoog, toen hij het had over de wijze waarop Ka- 

merleden aan de grondslag gebonden moeten worden. In het eer- de nieuwe grol 
ste deel begint Aantjes een grondslagdiscussie, die onzes inziens tionele stromin 
slechts schade kan doen en waarmee de gereformeerde wereld in oneens was. Or 
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uitspraak van het het verleden leergeld heeft betaald. Daartegen - en daartegen al- 
t de opvattingen léén - richten zich onze bezwaren. Wij zijn van mening dat wij de 

e, dat zowel in de toekomst van de ARP, van het CDA en van de christelijke poli- 

n gesproken over tiek niet op het spel mogen zetten door de hoogst ongelukkige 

ri partijen zou cm wijze waarop de grondslagkwestie in geding is gebracht. Naar on- 

n een diepgaand 
ze mening is dit op een onjuiste wijze geschied en wel op grond 

niber diende een 
van: principiële overwegingen; ethische overwegingen; politieke 

1.82 
overwegingen; organisatorische overwegingen.85  

ken, was niet ie- Op elk van deze punten beargumenteerden de briefschrijvers 
wer het optreden vervolgens hun stellingname. Wat betreft de principiële over- 
voormalige  83  di- wegingen wezen zij erop, dat de discussie die Aantjes was aan- 

dijk, om een open gegaan in wezen een stap terug betekende: 'Ons principiële be- 
ARP'ers uit ver- zwaar is, dat de visie, zoals die met name door Aantjes wordt 
vijf stemhebben- verwoord, een kortsluiting veroorzaakt met de ontwikkeling van 
[ijk waren dat Al- het antirevolutionaire denken sinds de jaren vijftig en dat daar- 
i der Meer, Prins, mee teruggekomen wordt op gemeenschappelijk verworven vi- 
uchinger waren, sies met KVP en CHU. In deze lijn wordt in feite de klok te- 
SSR. Albeda en ruggezet. Aantjes c.s. lijken zich opnieuw te oriënteren op het 
ier voor de ARP. gesloten wereldbeeld uit een voorbije periode. ( ... ) Zo rijden we 
3, De Graaf vice- terug naar een station dat wij reeds gepasseerd zijn en waarheen 
en secretaris van wij niet meer terugwillen. 186 
cl (NCW) en Van Het ging de briefschrijvers echter niet alleen over de inhoud, 
[den- en Kleinbe- maar tevens om de wijze van omgaan met elkaar: 'Wij zijn van 

het Midden- eii mening, dat in de sfeer van de omgangsethiek vanuit AR-kring 
schokkende fouten worden gemaakt. '87 

vaar wij diep  on-  Wat betreft de politieke overwegingen, werd gesteld dat er bui- 
isie hierop tot de ten het CDA voor de ARP geen toekomst meer was: 'Wat ons 
e christen-demo- treft is, dat er nog velen zijn in AR kring, tot en met Kamerle- 

van de negen. 84 den toe, die het doen voorkomen alsof de ARP nog vrij zou zijn 
enaars er de na- in haar keuze: vóór of tegen het CDA? Formeel moge deze keus 

men de ARP. Zij nog open staan, in feite heeft de ARP erkend dat de weg apart, 
verschil was over buiten het CDA om, een doodlopende weg is.  188 

gesproken over Tenslotte waren er de organisatorische overwegingen: 'Wij yin- 
vervolgens des te den het een slechte zaak indien de ARP, omdat een deel van 
ad laten gaan: haar aanhang zulks verlangt, bij een van de eerste besluiten van 

et betoog van Aan- het CDA de besluitvorming als zodanig weer ongedaan wil ma- 

igelijk in het eerste ken. 189 

wijze waarop Ka- De open brief kwam hard aan bij Aantjes. Het bleek, dat hij in 
worden. In het eer- de nieuwe grondslagdiscussie vooral bijval kreeg van de tradi- 
e, die onzes inziens tionele stroming in de partij die het qua politieke koers met hem 
)rmeerde wereld in oneens was. Omgekeerd nam een aantal mensen die het qua po- 
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litieke koers in beginsel wèl met hem kon vinden op het punt 
van de persoonlijke aanspreekbaarheid in de grondslagkwestie 
krachtig afstand van hem. 
De KVP gaf inmiddels in niet mis te verstane bewoordingen te 
kennen, dat de kwestie een potentieel breekpunt vormde in de 
christen-democratische samenwerking. Op 3 september 1975 
verklaarde het partijbestuur van de KVP unaniem, dat er voor 
hem geen ruimte meer was voor concessies.90  De dag daarop stel-
de KVP-voorzitter Vergeer in een rede in Oisterwijk, dat het 
CDA verzeild was geraakt in de ernstigste crisis in zijn nog pril-
le bestaan. Hij zei te hopen, dat de ARP het CDA niet op het 
spel zou willen zetten, om hieraan toe te voegen: 'Dat laatste ge-
beurt als de ARP er op zou staan de discussie over het op het 
congres besliste punt te heropenen of anderszins op deze beslis-
sing terug te komen dan wel als zulks niet het geval is daaraan 
consequenties voor de verdere voortgang voor het CDA zou ver-
binden ten aanzien van de ene lijst en/of de nieuwe partij.'9' 

5.6 'De Scheidslijn' 

Binnen de CHU verdrong de discussie over de grondslag van het 
CDA de bestaande verschillen van inzicht over de bij de aflos-
sing van de politieke hypotheek te volgen lijn voor enige tijd 
naar de achtergrond. In een brief, gedateerd 12 september 1975, 
richtte de CHU-top - bestaande uit Van Hulst, Kruisinga en Ver-
schuer - zich tot de ARP-top - Aantjes, Albeda en De Koning. 
Doel van de brief was de AR-partijraad ertoe te bewegen door-
constructief overleg tot een oplossing te komen: 

De komende vergadering van uw partijraad op 27 september as. 
kan van beslissende betekenis zijn. ( ... ) 
Wij willen ( ... ) voor u niet verhelen, dat uit de talrijke reacties, 
die wij van onze leden ontvingen, toch wel duidelijk is gebleken 
hoezeer men zich gegriefd gevoeld heeft door de wijze, waarop 
de ARP bezig is de beginselvastheid voor de eigen partij te mo-
nopoliseren.92  

In de brief lichtte de CHU-top, met een beroep op De Savornin 
Lohman,93  haar standpunt nog eens toe: 

Wij kunnen gewoon niet anders, zonder met ons geweten in con- 
flict te komen, dan de aloude lijn, die  Lohman  in het verleden al 
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inden op het punt heeft getrokken, principieel en consequent voort te zetten. 
grondslagkwestie Zoals u weet stelde  Lohman,  dat het Woord Gods normatief 

moest zijn voor alle handelen ook van de overheid. 
bewoordingen te In 1922 schreef hij: 

)unt vormde in de 'Wat van het lid der Christelijk-Historische Unie op dit punt ver- 
3 september 1975 langd wordt, is niets anders dan de erkenning, dat de in de Hei- 

miem, dat er voor lige Schrift geopenbaarde ordening Gods, de regel is, waarnaar 

)e dag daarop stel- 
het gezag in den staat moet worden uitgeoefend'. 

)isterwijk, dat het 
Het komt ons voor, dat u dit wel zult kunnen onderschrijven? 

sis in zijn nog pril- 
'Mogelijk Verder zegt  Lohman: is het ook dat iemand - al is hij 

geenszins een Christusbelijder - practisch toch hetzelfde beoogt 
CDA niet op het als deze, immers zijn de op den christelijken godsdienst berus- 
n: 'Dat laatste ge- tende beginselen uiterst verstandig, rationeel et cetera. Ieder wie 
ie over het op het dat inziet kan, al heeft hij zelf geen behoefte aan aanraking met 
ins op deze beslis- Christus, zich voegen tot de Christelijk-Historische Unie, mits hij 
t geval is daaraan Zijne verplichting erkent op publiek terrein zich te onderwerpen 

het CDA zou ver- aan de ordinantiën Gods.' 

ieuwe partij.'91  Nu hopen wij toch, dat u met ons van mening zult zijn, dat deze 
laatste toevoeging van  Lohman,  mits hij zijne ... enzovoort enzo- 
voort voor ons als christelijke beginselpartijen al een zeer moei- 
lijke opdracht is in de praktijk, een opdracht, die we evenwel met 
Gods hulp naar eer en geweten in ons menselijk tekort zo goed 
mogelijk zullen moeten trachten te vervullen. 94 

grondslag van het 
er de bij de aflos- Vervolgens spitste de brief zich toe op de resolutie van het CDA- 

voor enige tijd congres: 
2 september 1975, 
Kruisinga en Ver- Als wij dan de resolutie van het congres in gedachten nemen, dan 

la en De Koning. ontkomen wij er toch niet aan bij ons zelf te zeggen: 'Het zou een 

te bewegen door,  
formulering van  Lohman  zelf kunnen zijn geweest. Niet naar de 
letter misschien, maar wel naar de geest.' 
Immers, wat is de betekenis van de resolutie anders dan de ver- 

p 27 september a.s. plichting om: 'Via program en beleid het evangelie uit te dragen'. 
In feite is naar ons gevoelen ook in zeer belangrijke mate aan uw 

de talrijke reacties, verlangen tegemoet gekomen. 
iiideljk is gebleken En waar gaat het nu in de discussie rond de resolutie om? 
r de wijze, waarop in de resolutie staat: 'Van de leden wordt onder meer verlangd, 
eigen partij te.. dat zij via beleid en program het evangelie uitdragen'. 

Iemand die dat onderschrijft is toch in politicis aanspreekbaar op 
het evangelie. 

op De Savornin 
En zouden wij moeten oordelen: die man is geen christen. Hij 
heeft zich verplicht in publieke zaken het evangelie uit te dragen, 
maar hij is geen christen???95  

ms geweten in con- 
,1 in het verleden al Terwijl de CHU-top in deze brief aldus een relatie legde met De 
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Savornin  Lohman,  ging Kruisinga in een in De Nederlander van 
19 september 1975 verschenen artikel, getiteld 'Alleen met Jan 
Rap en zijn maat. Alleen met enkele vragen aan de ARP', be-
halve op  Lohman,  ook in op de relatie tussen het standpunt van 
de CHU en het denken van Hoedemaker: 

Intussen zal het - gelet op de strikte eisen, die de ARP ons stelt 
- helaas waarschijnlijk zo worden, dat we als CHU wederom al-
leen zijn met 'Jan Rap en zijn maat'. 
De visie van de Fries/Christelijk-Historische Hoedemaker op de 
ruimte, waarin een christelijke politieke groepering zich moet be-
wegen, zijn in CHU-kring bekend. Buiten de CHU minder. Dat 
geeft reden tot onbegrip buiten de CHU. Hoedemaker's uit-
spraak en beginsel was: 'Heel de kerk heel het volk'. 
Het was destijds Kuyper niet onverschillig of Hoedemaker in zijn 
gevolg bleef. Maar Hoedemaker weigerde op de weg van af-
scheiding en vereenzelviging van Kuyper's ARP mee te gaan. 
Schokking stelt: Omdat Hoedemaker weigerde het volk als ge-
heel los te laten heeft Kuyper hem toegevoegd: 'Dan blijft ge al-
leen met Jan Rap en zijn maat'. Welnu, antwoordde Hoedema-
ker. Dan zijn Jan Rap en zijn maat mijn volk, hun God, mijn God. 
Hierin komt, zegt Schokking, diep de scheidslijn bij de CHU tot 
uiting. 
De CHU wil in die traditie staan. Met Jan Rap en zijn maat, ons 
volk is hun God onze God. De traditie van Hoedemaker en  Loh-
man.  Hoedemaker is hier geheel in overeenstemming met  Loh-
man.  
In de Scheidslijn - april 1922, is  Lohman  over de ruimte voor le-
den en vertegenwoordigers èn met Hoedemaker èn met de con-
gresresolutie geheel in overeenstemming. Lohman's tekst kon als 
toelichting dienen bij de aangewrochte resolutie op het CDA-
congres. ( ... ) 
Wat de ARP nu van ons eist is: dat wij de ruimte, die in onze Unie 
altijd heeft geheerst en die  Lohman  in 1922 zo voortreffelijk heeft 
geformuleerd, opgeven. Dat wij naar een gesloten partij moeten 
van het karakter van Kuyper's ARP. (...) 
Het zal door de ARP niet zo bedoeld zijn. Maar uit de zeer vele 
contacten van de CHU-kiezers, die wij hebben ontvangen, is één 
gevoelen vèr en vèr overheersend: gegriefdheid omtrent wat men 
ervaart als aantasting van de geloofwaardigheid van de mate van 
christen-zijn in de politiek van de CHU. 
Het zal door de ARP allemaal niet zo bedoeld zijn. Het komt wel 
zo over op onze mensen. Nu zal op komende partijraden door de 
ARP worden gesteld, dat het zo niet was bedoeld. Maar onder-
tussen is kwaad geschied. 
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De gevoelens van talloze CHU'ers zijn: We zijn weer gewogen 
en te licht bevonden om met de principieel knapste jongetjes van 
de klas in één partij te zitten. Waarom mogen we dan eigenlijk 
wel samen in één federatie?96  

Dat het de CHU in deze kwestie, evenals de KVP, ernst was, 
bleek ook uit een op 13 september 1975 in Hervormd Nederland 
verschenen vraaggesprek met Verschuer, getiteld 'Principe te-
genover principe - CHU wijkt niet voor ARP'. Uit dit interview: 
'Voor de CHU is dit een heel principieel punt. Voor mij is het 
een even groot breekpunt als het CDA een gesloten partij zou 
worden als het voor Aantjes een breekpunt is als het CDA een 
open partij zou worden.'97  Op de vraag of hij somber was over 
de perspectieven voor de totstandkoming van het CDA, ant-
woordde Verschuer: 

Ja, erg somber. De ellende is, dat het geen zaak is van formules, 
het is een zaak van vertrouwen en ook van liefde voor elkaar. 
Het ligt voor ons principieel. ik zou mij niet thuisvoelen in een 
partij die de lijn van de ARP volgt. Daar zou ik nooit aan begin-
nen. Dat is voor mij teveel een geloofsgemeenschap en daar heb 
ik wel andere mogelijkheden voor.98  

Nederlander van 
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Verschuer schetste tevens een van de denkbare scenario's, wan- 
neer de ARP voet bij stuk zou houden: 

de ruimte voor le- Een mogelijkheid is (...) dat vooraanstaande lieden in de drie  par- 
ker  èn met de con- tijen opstaan en zeggen: Laten we elkaar niet verloederen en in  
man's  tekst kon als een onchristelijke strijd elkaar met christelijke uitgangspunten de 
[utie op het CDA oren wassen en buiten het kader van de drie christelijke partijen 

om het CDA gaan opzetten. De KVP en CHU samen in het CDA 
te die in onze Unie zonder ARP is niet reëel. Dan wordt toch voedsel gegeven aan 
voortreffelijk heeft de verkeerde gedachte dat de ARP principiëler zou zijn dan wij. 
oten partij moeten En dat vertik ik. Wij zijn even principieel als Aantjes. Maar dan 

gaan wij de zaak wel aanscherpen. Dan gaan wij zeggen waarom 
iar uit de zeer vele de mensen de CHU moeten volgen en niet de ARP. Wij moeten 

ontvangen, is één allemaal eens op de knieën. Wij hebben de oppositierol voor een 
d omtrent wat men groot gedeelte laten varen vanwege het CDA. Andriessen heeft  
id  van de mate van zijn uitlatingen in jullie blad teruggenomen op het CDA-congres. 

Wij kunnen nu met recht en reden van de AR vragen: Moet het 
zijn. Het komt wel nu zo? Ik wil dat ze ons een eindweegs tegemoet komen. Het is 
,artijradefl door de natuurlijk een verschrikkelijke zaak wat er nu gebeurt, maar er 
oeld. Maar onder- zijn grenzen?' 

277 

F 



Eveneens veelzeggend was het openingswoord van Verschuer 
tijdens de vergadering van de Unieraad van 20 september 1975. 
Hierin stelde de Unievoorzitter te bidden en te hopen, dat de 
ARP op basis van de statuten met CHU en KVP verder kon en 
wilde gaan. Hij liet hier echter op volgen: 'Maar wij mogen de 
ogen niet sluiten voor de mogelijkheid, dat het onverhoopt tot 
een breuk komt.'100  Als het tot een breuk kwam, zou de CHU 
na moeten gaan, welke weg zij moest inslaan. Verschuer: 'Het 
ligt voor de hand dat wij dat doen in samenspraak met de an-
dere christen-democraten die naar één christen-democratische 
partij streven. Wie dat behalve de KVP zullen zijn, valt thans 
niet te voorzien.'101  Verschuer zei het onjuist te vinden, en ook 
voorbarig, om op de Unieraadsvergadering al gedachten te ont-
wikkelen over de nieuwe weg: 

We moeten niet vooruit lopen op de situatie van na de vergade-
ring van de partijraad van de ARP. Maar als de situatie daartoe 
aanleiding geeft, wordt de Unieraad op korte termijn bijeenge-
roepen. (...) 
De CHU heeft vanaf haar bestaan gestreden tegen het gevaar, 
dat een Christendemocratische Partij loopt, namelijk: een beslo-
ten clubje van gelovigen, die onwillekeurig elkaar de maat gaan 
nemen en mede daardoor anderen uit gaan sluiten. De vraag, die 
ons nu verdeeld houdt is niet of de wereld naar christen-demo-
cratische politiek -moet snakken, maar wie het voorrecht of de 
plicht hebben die te verwoorden en in de praktijk te brengen. En 
dan past ons, naar de principes van de CHU, een ongelooflijke 
bescheidenheid. Niet alleen mogen we ons niet uitnemender ach-
ten dan de ander, met Paulus mogen wij zeggen, dat Gods wegen 
zo wonderlijk zijn, dat God Zich kan openbaren ook door de Po-
litiek aan degenen, die niet van kindsaf zich tot Hem bekeerden. 
Daarom zal het CDA meer een partij van zoekenden dan van we-
tenden moeten zijn, meer van tollenaren dan van farizeeën, meer 
van hen die dienen dan van hen die heersen, meer van vertrou-
wen dan van vrees zijn. ( ... ) 
Als wij constateren, dat de huidige formules van de drie partijen 
gelden voor de kandidaatstelling voor de Kamer - als ik er van 
uitga, dat aan de geloofsbrieven van de CHU en ARP zelf door 
de ARP waarschijnlijk nog het minst getwijfeld wordt, dan kan 
ik tot geen andere conclusie komen dan dat het wantrouwen zich 
met name tot de KVP richt. Hier ligt in wezen het geschil, waar-
over ik grote teleurstelling heb. Teleurstelling omdat acht jaren 
na de eerste besprekingen van de KVP op deze manier een nieu-
we concessie wordt afgedwongen. Teleurstelling omdat een soort 
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rd  van Verschuer automatisch ingebouwd christendom te vinden in de ontwerpre- 
O september 1975, solutie 'Ieder lid wordt geacht het uitgangspunt te aanvaarden' 

n te hopen, dat de die twijfels moet wegnemen. ik zeg dan in alle duidelijkheid: Bij  

VP  verder kon en zo weinig vertrouwen in elkaar, bij zoveel twijfels over de wer- 

'Jaar wij mogen de 
king van ons uitgangspunt ook voor degenen, die niet het voor- 
recht hadden met de Bijbel opgevoed te worden, hoeft het niet 

let onverhoopt tot meer. In een zodanig CDA zal ik mij niet kunnen vinden en ik 
vam, zou de CHU vind, dat de CHU, gelet op zijn historie, er ook beslist niet aan 
. Verschuer: 'Het mee kan doen.102  

spraak met de an- 
ten-democratische 
[en zijn, valt thans 
te vinden, en ook 5,7 De extra AR-partijraad van 27 september 1975 

[gedachten te ont-  
Inmiddels was tijdens de vergadering van het AR-partijbestuur 
van 12 september 1975 met 23 tegen tien stemmen een ontwerp- 

van na de vergade- 
s de situatie daartoe resolutie aangenomen voor de extra AR-partijraad  .103  In deze 

-te termijn bijeenge- resolutie drong de ARP erop aan het gesprek over de grond- 
slagkwestie voort te zetten, omdat het welslagen van het CDA 

m tegen het gevaar, sterk bevorderd zou worden als klaarheid over deze zaak werd 
namelijk: een beslo- geschapen. Blijkens de resolutie vertrouwde de ARP erop, dat 
21kaar de maat gaan overeenstemming mogelijk zou blijken. Herhaald werd, dat een 
luiten. De vraag, die christelijke partij herkenbaar moest zijn aan haar grondslag, haar 
naar christen-demo- program en haar beleid en aan de verbondenheid tussen deze 
het voorrecht of de drie elementen. Daaraan voegde de resolutie toe, dat 'van ver- 
ktijk te brengen. En tegenwoordigers van het CDA mag worden verwacht, dat zij de I, een ongelooflijke 
et uitnemender ach- 

verbondenheid van deze drie elementen voor het politiek han- 

en, dat Gods wegen delen aanvaarden'. Tenslotte stelde de resolutie, dat in de voor- 

ren ook door de po- jaars-partijraden van 1976 moest worden bezien of de mogelijk- 
tot Hem bekeerden, heden voor één gezamenlijke lijst en één program aanwezig wa- 
kenden dan van we- ren. Daarbij werd verondersteld, dat voldoende eenheid van  vi- 
van farizeeën, meer sic over het functioneren van de grondslag zou zijn bereikt.104  
meer van vertrou- Tijdens de extra AR-partijraad van 27 september 1975 in Rot- 

terdam bleek een onverwacht grote mate van eensgezindheid te 
van de drie partijen bestaan. Nadat de talrijke voorgestelde amendementen op de re- 
mer - als ik er van solutie van het partijbestuur een voor een waren ingetrokken, 

J en ARP zelf door 
reid wordt, dan kan nam de partijraad haar met overgrote meerderheid in ongewij- 

et wantrouwen zich zigde vorm aan.105  Tevens nam de partijraad met overgrote 

n het geschil, waar- meerderheid een motie aan, ingediend door de voormalige  di- 

g  omdat acht jaren recteur van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland 
ze manier een  lieu-  en oud-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
ing omdat een soort in het kabinet-De Jong, W.F. Schut. Volgens deze motie was het 
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formuleren van 'politieke beginselen' nu en in de toekomst voor de standpunten Z 

het karakter van het CDA van beslissende betekenis. Bij het thans nog slechts 
CDA-bestuur werd er daarom in de motie op aangedrongen het gebleven-'111  De I 
voorgestelde beraad tevens te benutten voor het formuleren van hij thans ook ext 
de voornaamste politieke beginselen.106  tussen  dc  kwestie: 
Met de term 'politieke beginselen' greep de motie terug op de te hij op: Of er V 

nota van de Contactraad. Daarmee opende zij een weg voor het het functioneren 
bereiken van nadere overeenstemming tussen de drie partijen beoordeeld als d 
over de functionering van de grondslag. Tijdens de eerste ver- wees  crop,  dat bi 
gadering van de in juli 1975 ingestelde programcommissie-Goud- een verschillend 
zwaard, op 11 september 1975, was bovendien aan de orde ge- een drietal punte 
weest of het program zou moeten aanvangen met een doctrine- leid en het ondei 
deel of beginsel-deel, een aantal algemene politieke uitgangs- week had hij, zo 
punten of beginselen. De commissie had besloten, dat het te ver- CDA niet Zou St 

vaardigen program zou bestaan uit een eerste deel met een aan- de eerstkomende 
tal algemene politieke uitgangspunten of beginselen. Dit deel ZO was, oefende r 
diende in principe een langere geldigheidsduur te hebben dan de ene lijst: 
de normaal voorziene vierjarige periode. Het tweede deel moest Wij moeten 
een bundeling zijn van meer concrete, in de eerstvolgende par- niet komt, fl1 
lementaire periode te verwezenlijken actiepunten.107  heel wat ged 
Op 29 september 1975 gaf de CHU-top - Van Hulst, Kruisinga De heer  Awl  
en Verschuer - naar aanleiding van de partijraad van de ARP vastzitten. V 
een verklaring uit, waaruit bleek dat zij, zij het onder zekere dek beleid al 
voorwaarden,'08  bereid was het door de ARP verlangde gesprek schillen eva!' 

ook daadwerkelijk aan te gaan. Kort hierna liet ook het partij- geven aaiiZei 

bestuur van de KVP weten bereid te zijn tot een gesprek.109  Een 
blijven zoals 

 aan de ene 
breuk binnen het CDA-in-wording leek op de valreep voorlopig  
afgewend. 

Ook Kruisinga in 
te zaak is als We 

5.8 De vergaderingen van de CDA-top in Berg en Dal en electoraal  result  
Haaften Niettemin is de 

met één lijst. W 
Op 30 en 31 oktober 1975 kwam, overeenkomstig de wens van ten. Het gaat mc 
de AR-partijraad, in hotel Erica in Berg en Dal het dagelijks be- Uiteindelijk wer 
stuur van het CDA bijeen, onder voorzitterschap van Steen- schrijvmg van 
kamp.` In het beraad lukte het ook de tweede dag niet tot over- van het CDA: ,h 
eenstemming te komen. Aantjes noemde het 'dramatisch te moe- craten', die inste 
ten constateren dat het dagelijks bestuur er zo indringend en in de gezamenlijke 
zo goede sfeer over heeft kunnen spreken, maar dat toch in we- gebrachte nota 
zen het verschil is gebleven. Niet moet worden gesuggereerd dat Jielschets van he 
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de toekomst voor de standpunten zodanig dichter bij elkaar zijn gekomen, dat er 
betekenis. Bij het thans nog slechts een klein stukje verschil van mening is over- 
aangedrongen het gebleven.'1 De kluwen dreigde onontwarbaar te worden, toen 
Let formuleren van hij thans ook expliciet een verbinding trachtte aan te brengen 

tussen de kwesties van de grondslag en politieke koers. Zo merk- 
motie terug op de te hij op: 'Of er voldoende eenheid van visie met betrekking tot 
een weg voor het het functioneren van de grondslag bestaat kan pas goed worden 

n de drie partijen beoordeeld als de politieke hypotheek is afgelost.'112  Aantjes  
ens  de eerste ver- wees erop, dat bij de algemene beschouwingen de drie fracties 
commissie-Goud- een verschillend standpunt hadden ingenomen ten aanzien van 
n aan de orde ge- een drietal punten, te weten het uitgavenbeleid, het defensiebe- 
met een doctrine- leid en het onderwijsbeleid. In Nederlandse Gedachten van die 
olitieke uitgangs- week had hij, zo betoogde hij, geschreven dat zijns inziens het 
ten, dat het te ver- CDA niet zou staan of vallen met het uitkomen met één lijst bij 
deel met een aan- de eerstkomende verkiezingen. Wanneer men stelde dat dit wel 
inselen. Dit deel zo was, oefende men ten onrechte druk uit op de beslissing over 
ur te hebben dan de ene lijst: 
weede deel moest 
erstvolgende par- Wij moeten ons de mislukking niet aanpraten. Als de ene lijst er 

iten.107 heel 
niet komt, maar bijvoorbeeld lijstverbinding, hebben we toch al 

i Hulst, Kruisinga 
wat gedaan. 

De heer Aantjes geeft toe dat aan een lijstverbinding veel risico's 
maad van de ARP vastzitten. Wij hebben echter uitdrukkelijk de eenheid van poli- 
het onder zekere tiek beleid als voorwaarde gesteld. Wij moeten de bestaande ver- 
,erlangde gesprek schillen evalueren. Welnu, de bij de algemene beschouwingen ge- 
et ook het partij- geven aanzet is niet goed geweest. Als de politieke verhoudingen 
n ges rek 109  Een blijven zoals ze zijn zal de heer Aantjes de ARP adviseren niet 
valreep voorlopig aan de ene lijst deel te nemen.113  

Ook Kruisinga meende, 'dat een lijstverbinding niet zo'n slech-
te zaak is als wel wordt gesuggereerd. Hij acht zelfs een beter 

9erg en Dal en electoraal resultaat waarschijnlijker dan in geval van één lijst. 
Niettemin is de heer Kruisinga voorstander van het uitkomen 
met één lijst. Wij moeten dan echter wel reëel met elkaar pra- 

Lstig de wens van ten. Het gaat niet over ondergeschikte punten.94  
[het dagelijks be- Uiteindelijk werd tijdens dit beraad gekomen tot een nadere om- 
chap  van Steen- schrijving van hetgeen verwacht werd van vertegenwoordigers 
dag niet tot over- van het CDA: het moest gaan om 'herkenbare christen-demo- 
'amatisch te moe- crate  n, die instemden met de benaderingen zoals die in de door 
indringend en in de gezamenlijke wetenschappelijke instituten eerder dat jaar uit- 
if  dat toch in we- gebrachte nota Plichten en perspectieven. Aanzet voor een pro- 
gesuggereerd dat helse/iets van het CDA waren geschetst,115  Het dagelijks bestuur 
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nam voorts het ARP-verlangen inzake het formuleren van 'p0- thans niet al te zee 
litieke beginselen' over, zij het dat de KVP hier alleen voor te ter worden hekeke 
vinden was als een dergelijk program van uitgangspunten een van het afleggen W 

bijdrage zou leveren aan de actuele problematiek.116  Met over- Het dagelijks bestu 
grote meerderheid sprak het dagelijks bestuur uit, dat er over- het ûitkornen met 
eenstemming bestond over de grondslag van het CDA, alsook mende Kamerverk 
over het feit dat een beroep op het evangelie in het CDA een digheid van het CE 
legitieme zaak was. Tevens was er overeenstemming over dat de wikkeling daarvan. 
grondslag moest functioneren in program en beleid. hield zich van ster 
Verschil van mening bleef er bestaan over de vraag of van de cretaris van de Al 
vertegenwoordigers van het CDA mocht worden verwacht dat van de conclusies \ 
zij ook persoonlijk het evangelie voor hun politieke handelen Dat er inzake de a 
aanvaardden. Het dagelijks bestuur zag in dit meningsverschil tairielik fundamei1 
echter 'geen beletsel' voor de totstandkoming van een geza- Verschuer sprake \ 

menlijke kandidatenlijst van ARP, CHU en KVP bij de eerst- de (ummiere) not 
volgende Kamerverkiezingen.117  Aantjes en Corporaal stemden node. Een uitzond 
tegen»8  van de bestuursve 
Nadat in Berg en Dal vooral de grondslagkwestie aan de orde beraad in Haaften 
was geweest, werd 14 dagen later door het dagelijks bestuur van atkoiïîstig is: 
het CDA in restaurant Haaften te Haaften onder leiding van 

- De voorzitter i 
opnieuw - Steenkamp gesproken over de aflossing van de poli- in Haaften voc 
tieke hypotheek in verband met het tot stand brengen van één nen worden er 
ljst.119 Tijdens dit beraad kwam een sterke verdeeldheid aan de politieke hypo 
dag. Over Kruisinga vermeldt het verslag: 'De heer Kruisinga is men. 
van mening dat de val van het kabinet inderdaad ernstig moet  Dc  heer Kruis 
worden overwogen. We zijn daar althans dicht bij. ( ... ) De heer 

Wordt aangevc 

Kruisinga wil nogmaals opmerken dat ernstig moet worden over- gaan ook een
gen de intenti 

wogen het kabinet naar huis te sturen. Dit zou bijvoorbeeld die- identiteit betel 
nen te gebeuren als het kabinet de ondernemingsraden wil struc- geblazen  wane  
tureren op de wijze die het NVV voorstaat.'120  vogende AR-] 
Een van de achtergronden van de verdeeldheid werd gevormd ting. 
door het feit, dat ook de kwestie van een eventuele intentiever- Voorts zegt hij 
klaring over samenwerking met de progressieve partijen aan de niet de afspral 
orde kwam. Kruisinga merkte op, dat de CHU een tegenstander dat het CDA 1 

was van uitspraken vooraf, zij het dat de CHU dit niet onder al- er daarom  gee  
De vergaderin le omstandigheden wilde uitsluiten. Aantjes daarentegen ver- den gedaan  on  

klaarde dat naarmate de brugfunctie van het kabinet-Den Uyl na Haaften is 
kabinet beter geslaagd was, ARP en KVP meer morele ver- zitter in De N 
plichtingen hadden tot een stellingname vóór de verkiezingen. 
Andriessen had begrip voor de door de CHU gewenste open op- 
stelling. Naar zijn mening moest het CDA van dit onderwerp Het artikel in De P 



rmuleren van 'po- thans niet al te zeer een punt van discussie maken. Het kon la- 
Liier alleen voor te ter worden bekeken. In principe was hij echter wel voorstander 

itgangspunten een van het afleggen van een intentieverklaring.12' 

atiek.116  Met over- Het dagelijks bestuur kwam in meerderheid tot de conclusie, dat 
ir uit, dat er over- het ûitkomen met één CDA-lijst (c.q. -lijsten) bij de eerstko- 
het CDA, alsook mende Kamerverkiezingen onmisbaar was voor de geloofwaar- 

e in het CDA een digheid van het CDA in de nationale politiek en de verdere ont- 
rnming over dat de wikkeling daarvan. De voorzitter van de ARP, De Koning, ont- 

beleid. hield zich van stemming. De gehele CHU-delegatie en de Se- 
Le vraag of van de cretaris van de ARP, Corporaal, stemden tegen dit onderdeel 
rden verwacht dat van de conclusies van het beraad in Haaften. 122 

)olitieke handelen Dat er inzake de aflossing van de politieke hypotheek van een  
it  meningsverschil tamelijk fundamenteel verschil van inzicht tussen Kruisinga en 
.ng van een geza- Verschuer sprake was, valt slechts zeer ten dele op te maken uit 
KVP bij de eerst- de (summiere) notulen van bestuursvergaderingen uit deze pe- 
orporaal stemden node. Een uitzondering vormen in dit opzicht echter de notulen 

van de bestuursvergadering die twee dagen na afloop van het 
ïestie aan de orde beraad in Haaften plaatsvond en waaruit de volgende passage 
e1ijks bestuur van afkomstig is: 

nder leiding van 
- De voorzitter meent te moeten concluderen dat de besprekingen 

)ssing van de poli- in Haaften voor de CHU niet onverdeeld gunstig genoemd kun- 
1 brengen van één nen worden en meent dat de CHU-delegatie ten aanzien van de 
rdeeldheid aan de politieke hypotheek een meer loyale houding had kunnen inne- 
heer Kruisinga is men. 

daad ernstig moet De heer Kruisinga vindt het niet zo vanzelfsprekend - wat vaak  
it  bij. ( ... ) De heer wordt aangevoerd - dat het gemeentelijk en provinciaal samen- 

noet worden over- gaan ook een landelijk samengaan moet inhouden. Hij pleit te- 

i die- gen de intentieverklaringen vooraf, die immers verlies van eigen 

igsraden wil struc- 
identiteit betekenen, zéker tussen twee uitersten. Het CDA is op- 
geblazen wanneer de ARP 13 december [de datum van de eerst- 

id  werd gevormd 
volgende AR-partijraad] nee zegt en de taxaties wijzen in die  rich- 
tirig. 

ituele intentiever- Voorts zegt hij dat de discussies over de éne lijst nu, in strijd zijn 
ve partijen aan de met de afspraken van Woudschoten. Hij besluit met de-conclusie 
I een tegenstander dat het CDA toch doorgang zal vinden en als er niet één lijst is, 
I dit niet onder al- er daarom geen wezenlijk verschil in de stemuitslag zal zijn. 

daarentegen ver- De vergadering overweegt wat tot 13 december zal dienen te wor- 

kabinet-Den Uyl 
den gedaan om de verkeerde indruk ten aanzien van de CHU die 

neer morele ver- 
11 a Haaften is ontstaan, weg te nemen. Een artikel van de voor- 

de verkiezingen. 
zit ter in De Nederlander zal worden afgewacht. 123 

ewenste open op- 
an  dit onderwerp Het artikel in De Nederlander waarop in dit citaat wordt gedoeld 
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verscheen op 21 november 1975. In dit artikel ging Unievoor- bedrijf voorwal  Ii  
zitter Verschuer thans ook publiekelijk de confrontatie met frac- den, speelt op 13 
tievoorzitter Kruisinga aan, waarbij hij niet schroomde de por- ontvangen om de 
tefeuillekwestie te stellen:124  Op 17 november 

Voor de volgende verkiezingen staan ons twee wegen naar mijn een ueweest. Tijd(

er vanuit liet kabi mening open. Een gezamenlijke christen-democratische weg met 
delijkheid Wij 11,1 één lijst of een heilloze polarisatie met drie lijsten. 
toekomst die  nab  Ik zie alleen wat in het gescheiden optrekken van de CHU, waar 

ik overigens geen verantwoordelijkheid voor zou willen dragen, zonder moeilijk gi 

als wij ons scherp kunnen profileren. Dit zal met zich brengen een 1977 dan is er gec 
zich afzetten tegen andere partijen en niet alleen VVD en PvdA, ons geen achterba 
maar ook KVP en ARP. Ook Andriessen 
Ik ben daarom, met voorbijgaan van verschillen, die in de huidi- ARP 013 13 dccen 
ge politieke situatie liggen en die ik zeker onderken, van mening met de commissie 
dat alledrie de christen-democratische partijen op korte termijn met 46 teflen zes 
offers moeten brengen om zich op langere termijn te handhaven. waren -e aanwezi Ik weet dat mijn opvattingen gedeeld worden door een groot ge- 

schap  te staan yam deelte van de Unie, die mij regelmatig wijzen op de groeiende sa- 
menwerking. Er is nog een andere reden om te weten, dat het 
niet komen met één lijst het einde van het CDA zal betekenen. 
Denken sommige CHU- en ARP-leden zich nog de luxe van een 5.9 DC actie 'W 
eigen lijst bij volgende verkiezingen te kunnen permitteren, vast 
staat dat de KVP dit station mentaal is gepasseerd. Hen kan al- De Unieraad en 
leen nog maar een nieuwe christelijke volkspartij voor ogen staan cemhcr 1975 en 
en al kan men met mij aan de effectiviteit daarvan twijfelen, zij sultaat van het Cl 
zullen zeker niet met een onvolledig CDA genoegen kunnen ne- 'i november 197 
men .125 brief tot de ieder 

Dat Verschuer in Haaften tegen het onderdeel van de conclu- Unicraad, waarin 
sies had gestemd waarin stond dat het uitkomen met één CDA-  send  stadium zijn 
lijst (c.q. lijsten) bij de eerstkomende Kamerverkiezingen  on-  was ontstaan ovem 
misbaar was voor de geloofwaardigheid van het CDA, ver- dringend beroep 
klaarde hij in ditzelfde artikel als volgt: 'Als ik toch tegen de nemen en aldus d 
tekst gestemd heb is dat omdat ik (misschien meer bestuurlijk , Ic ronden. 1131  

dan politiek denkende) er ernstig bezwaar tegen had aan het  em-  Na de kiezersuits 
de van een lange dag door het dagelijks bestuur van het CDA 1974, kwam er k 
een uitspraak te laten doen met verstrekkende gevolgen (het  em-  ter spontaan een 
de van het CDA) zonder daar in eigen organen over te hebben tij -regionen ten g 
gesproken. ik vond dat ik als uw voorzitter dan te ver was ge- Op 19 novembei 
gaan hoezeer, nogmaals, ik deze zin onderschrijf. ik betreur het mermeerse CHU 
dat met name door het standpunt van de CHU Haaften somber KVP-afdeling en 
eindigde, misschien somberder dan nodig was  .5126  De cruciale da- M Kamper, in h 
tum was 13 december 1975: 'Een ding is zeker: het belangrijkste tot wat spoedig 



kel ging Unievoor- bedrijf voor wat het drama of het blijspel van het CDA kan wor- 
afrontatie met frac- den, speelt op 13 december. Mogen wij de kracht en het inzicht 
schroomde de por- ontvangen om de juiste beslissing te nemen. 9127 

Op 17 november 1975 was inmiddels ook het KVP-bestuur bij- 
wee wegen naar mijn een geweest. Tijdens deze vergadering merkte 7an Agt op, 'dat 
mocratische weg met er vanuit het kabinet een dringende behoefte is aan snelle  dui- 
lijsten. delijkheid. Wij hadden achter ons het perspectief van een reële 
n van de CHU, waar toekomst die nabij was. De positie van ons in het kabinet is bij- 
ir zou willen dragen, zonder moeilijk geworden. Stel dat het kabinet het volhoudt tot 
met zich brengen een 1977 dan is er gedurende de tijd dat de onzekerheid duurt voor 
Llleen VVD en PvdA, ons geen achterban en daardoor minder gezag in het kabinet.'128  

Ook Andriessen verwachtte geen definitieve uitspraak van de 
illen, die in de huidi- 
nderken, van mening ARP op 13 december 1975 en stelde daarom voor onmiddellijk 

ijen op korte termijn met de commissie Noodprocedure te starten. Dit voorstel werd 

ermijn te handhaven. met 46 tegen zes stemmen aangenomen, bij een onthouding. Er 
,n door een groot ge- waren 54 aanwezigen.  129  De commissie kwam onder voorzitter- 
n op de groeiende sa- schap te staan van mevr. Leyten.130  
m te weten, dat het 
CDA zal betekenen. 
inog de luxe van een 5.9 De actie 'Wij horen bij elkaar' 
ien permitteren, vast 
asseerd. Hen kan. al-  Dc  Unieraad en de partijraden van de ARP en de KVP van de- 
)artij voor ogen staan 
daarvan twijfelen, zij 

ccmber 1975 en januari 1976 stonden voor de taak om het re- 

enoegen kunnen ne- suitaat van het CDA-overleg in Berg en Dal te beoordelen. Op 
24 november 1975 richtte het presidium van het CDA zich in een 
brief tot de leden van de partijraden van ARP en KVP en de  

[eel  van de conclu- Unieraad, waarin het vaststelde 'dat de discussies in een beslis- 
aen met één CDA-  send  stadium zijn gekomen en tevens dat ernstige bezorgdheid 
rverkiezingen  on-  was ontstaan over het welslagen van het CDA. ( ... ) Wij doen een 

in het CDA, ver- dringend beroep op u de conclusies van "Berg en Dal" over te 
.s ik toch tegen de nemen en aldus de rond het CDA-congres ontstane discussie af 
n meer bestuurlijk te ronden.1131  
en had aan het  em-  Na  dc  kiezersuitspraken bij de Staten- en raadsverkiezingen van 
tuur van het CDA 1974, kwam er kort voor de partijvergaderingen hiernaast ech- 
gevolgen (het'ein- ter spontaan een belangrijk nieuw signaal vanuit de lagere par- 

ïen over te hebben tij -regionen ten gunste van een spoedige vorming van het CDA. 
dan te ver was ge- Op 13 november 1975 namen de voorzitter van de Haarlem- 
irijf. ik betreur het mermeerse CHU-afdeling, P.J. Rijpstra, en de voorzitters van de 
U Haaften somber KVP-afdeling en AR-kiesvereniging ter plaatse, A. Houtsma en 
'126 De cruciale da- M. Kamper, in het Hoofddorpse raadhuis gedrieën het initiatief 
r: het belangrijkste tot Wat spoedig zou uitgroeien tot de actie 'Wij horen bij ei- 
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3. In de huidi 
gend nodig, d 
tief uitspreeki 
laat blijken a 
komende ven 

Het manifest was 
onder wie Alting 
Bed, Beclaerts v 
gacrs. J.R.M. van 
Dulst, Duynstee, 
der Grinten, Gro 
Lanser, Van Liesi 
sen. J.W. de Pous 
Schoiten, Schut, 
lanus, Udink, Van 
van Stoetwegen e 
Hoewel de actie 
voortkwam uit ee 
gen over het aani 
scheiden fractie- t 

ne leden van het 
minenten' uit de c 
van  dc  actie. Zo 
lang deel uit van 
hoofde zeer veel 
Veenhof, die in v 
De Jong,  Kremer  
Blokland en Y. Sc 
Schut, die tezame: 
het CDA-secretai 
Tenslotte beschik 
ten met de publici 
W. van der Linde 
Tijdens een TV-u 
fase, aan de voor 
de ene CDA-lijst 
gen symbolisch o  

I 

kaar'.132  In Gelderland bleek op dat moment eveneens een pro-
CDA-beweging te zijn ontstaan, terwijl ook in Limburg en 
Noord-Brabant actie was.133  
Spoedig kwamen de initiatiefnemers met een aantal telefonisch 
door hen uitgenodigde personen uit het hele land in Utrecht bij-
een onder het motto 'CDA, ja!'.'34  Een actiecomité werd ge-
vormd, dat bestond uit G.J.N. van den Berg (medewerker 
NCRV), de Arnhemse wethouder A.J. Berkhout, de uit  Nun-
speet afkomstige J.J. van der Laan, Rijpstra, het rechtstreekse 
CDA-lid A.H.A. Veenhof en mevr. A.M. van der Werf-Terp-
stra, jarenlang lid van het KVP-partijbestuur en tevens voorzit-
ter van de kring Gelderland van de KVP.135  In hotel Het Roode 
Koper in Leuvenum, dat eigendom was van mevr. Van der Werf-
Terpstra, werd een klein secretariaat gevestigd, waarvan zijzelf 
en haar dochter de kern vormden. Een postbusnummer (1975) 
werd geopend, waarop duizenden mensen hun adhesie betuig-
den aan de initiatiefnemers. Velen stortten ook op een speciaal 
hiertoe geopend gironummer bedragen ter bestrijding van de ac-
tiekosten.136  
Een advertentiecampagne werd gestart137  en begin december 
1975, kort vóór de AR-partijraad en de Unieraad,138  verscheen 
een nationaal manifest, waarvan de tekst als volgt luidde: 

1. ARP, CHU en KVP kiezen aan de basis met overtuiging voor 
het CDA. 
2. Er is reeds heel veel tot stand gebracht: 
x politieke eensgezindheid in het overgrote deel van provincies 
en gemeenten; 
x politieke eensgezindheid in de Eerste Kamer; 
x politieke eensgezindheid in Europees verband; 
x politieke eensgezindheid van de wetenschappelijke instituten; 
x politieke eensgezindheid in tal van publikaties. 
3. De verschillende politieke opstelling in de Tweede Kamer ten 
opzichte van het kabinet-Den Uyl bemoeilijkt het bereiken van 
volledige politieke overeenstemming. Dit mag de toekomst van 
het CDA niet blokkeren. De huidige situatie leert dat het voor 
het CDA van levensbelang is om bij de eerstvolgende Kamer-
verkiezingen met één lijst uit te komen. 
4. De principiële overeenstemming daartoe is in ruime mate aan-
wezig (vastgelegd in de statuten van het CDA, in uitspraken van 
partijorganen, in geschriften en redevoeringen). De resterende 
nuanceverschillen mogen het gezamenlijk optreden niet meer in 
de weg staan (Berg en Dal). 
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eveneens een pro- 5. In de huidige situatie is het voor het elan van het CDA drin- 
ok in Limburg en gend nodig, dat elk van de drie partijraden zich wederom posi- 

tief uitspreekt voor het CDA en ondubbelzinnig de politieke wil 
i aantal telefonisch laat blijken aan te sturen op een gemeenschappelijke lijst bij de 
land in Utrecht bij- komende verkiezingen. 139 
tiecomité werd ge- 
Berg (medewerker Het manifest was mede ondertekend door 174 'prominenten', 
khout, de uit  Nun-  onder wie Alting von Geusau, J.E. Andriessen, J.A. Bakker, 
L, het rechtstreekse  Bee!,  Beelaerts van Blokland, B!eumink,  mgr.  Bluyssen,  Bo- 
an  der Werf-Terp- gaers, J.R.M. van den Brink, Bukman, I.N.Th. Diepenhorst, Van 
en tevens voorzit- Duist, Duynstee, A. vanEs, De Geer van Oudegein, Geuze, Van 

En hotel Het Roode der Grinten, Grosheide, Hoogendijk, De Jong, Kremers, Laan, 
ievr. Van der Werf- Lanser, Van Lieshout, Mellema, Mertens, Mommersteeg, Neus- 
[gd, waarvan zijzelf sen, J.W. de Pous, De Quay, Romme, Roolvink, Schmelzer, Y. 
busnummer (1975) Scholten, Schut, W.R. van der Sluis, Van der Stee, A.D.W. Ti- 
un adhesie betuig- lanus, Udink, Van Veen, Veringa, J. Weitenberg, jkvr. Wttewaal 
)ok op een speciaal van Stoetwegen en R. Zijlstra.140  
strij ding van de  ac-  Hoewel de actie een spontaan karakter droeg en ten diepste 

voortkwam uit een op veel plaatsen in het land levend onbeha- 
n begin december gen over het aanhoudende geruzie binnen en tussen de onder- 
eraad,138  verscheen scheiden fractie- en partijtoppen onderling, hadden verscheide- 
volgt luidde: iie leden van het actiecomité tevens goede contacten met 'pro- 
met overtuiging voor minenten' uit de drie partijen die sympathiseerden met het doel 

van de actie. Zo maakte mevr. Van der Werf-Terpstra sedert 
lang deel uit van het KVP-partijbestuur en kende zij uit dien 

deel van provincies hoofde zeer veel personen aan de top. Een ander voorbeeld was 
- 

- 
Veenhof, die in verbinding stond met personen als oud-premier 

mer; 
band;-  

De Jong, Kremers en Schmelzer van KVP-zijde, Beelaerts van 

iappelijke instituten; hlokJand en Y. Scholten van CHU-zijde en de antirevolutionair 

aties. Schut, die tezamen als een soort 'klankbord' fungeerden.14' Ook 
, e Tweede Kamer ten het CDA-secretariaat speelde informeel een rol bij de actie.142  
ijkt het bereiken van Tenslotte beschikte de leiding van de actie over goede contac- 
nag de toekomst van ten met de publiciteitsmedia, in het bijzonder met M. Bruyns en  
tie  leert dat het voor W. van der Linde (TROS) en J. Zinde! (NCRV). 
erstvolgende Kamer- Tijdens een TV-uitzending van de NCRV werden in een latere 

fase, aan de vooravond van de definitieve besluitvorming over 
is in ruime mate aan- de ene CDA-lijst, de in totaal 80.000 verzamelde handtekenin- 
)A, in uitspraken van gen symbolisch overhandigd aan CDA-voorzitter Steenkamp.143  igen). De resterende 
)ptreden niet meer in 
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5.10 De (voorlopig) afrondende besluitvorming Hij stelde de Cl] 

Binnen de ARP-leiding spitste het meningsverschil over de wer- 
king van de grondslag zich inmiddels toe op de vraag of het in felle strijd. 
Berg en Dal gebleken verschil van mening inzake de grondslag Als zodanig 
geen beletsel 'was' dan wel geen beletsel 'behoefde te zijn' voor Ondanks het 
de ene lijst. Aantjes was er vóór uit te spreken dat het menings- promiSsen te 
verschil geen beletsel 'behoefde te zijn'.` Het AR-partijbestuur ik vraag u zi 
volgde Aantjes hierin, zij het met een stemverhouding van 18 te- het CDA. N 
gen 16 stemmen. en vcr\acht 

De ontwerp-resolutie voor de partijraad van 13 december 1975 van Berg en  
it  ie s rel 

als geheel werd met 22 stemmen vóór, 11 stemmen tegen en drie mogen w 
onthoudingen aangenomen.145  Gedurende de maanden augus- statutair  vas  
tus tot en met december 1975 was de steun voor Aantjes in het plaats waar' 
partijbestuur van de ARP kennelijk drastisch afgenomen. De re- 
solutie waarmee het partijbestuur van de ARP op 29 augustus De Unieraad nat 
1975 zijn instemming had betuigd met de wijze waarop Aantjes minister Y Scho 
op het CDA-congres de antirevôlutionaire visie had vertolkt, De Graaff-Naut 
was immers nog met 31 tegen vijf stemmen aangenomen. lutic aan, waarin 
De partijraad van 13 december 1975 te Hoogeveen nam de  for-  constateerde ver 
mulering van Aantjes over.146  Tijdens deze partijraad volgde letsel was voor d 
H.A. de Boer De Koning, die begin dat jaar door een hartinfarct Voorts stelde de 
was getroffen, op als partijvoorzitter.  147  De Boer was, naast Se- bij het tot stand 
cretaris van de Christelijke Kruideniersbond, onder meer voor- druk moet liggen 
zitter geweest van de ARJOS, wethouder van de gemeente Vel- bereiding zijnde 
sen en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Sinds korte-termijn-po 
februari 1972 was hij lid van de Tweede Kamer voor de ARP. van de drie fraci 
Wel kende hij aanzienlijke reserves jegens het CDA, maar dit scherpt ten koste 
had zijn voordelen, want welke voorzitter zou een ten dele nog en met name ter 
aarzelende partij beter over de streep kunnen trekken?148  was de positie vai 
Tijdens de Unieraad van 13 december 1975 hield Verschuer een sterkt, hetgeen h 
belangrijke redevoering, waarin hij waarschuwde voor een al te op volgende mai 
grote concentratie op de korte termijn-problemen bij de aan- Het KVP-partijt 
staande aflossing van de politieke hypotheek: te komen op zij: 

Ik ben niet bereid het CDA te laten afspringen over korte ter- 
eedure in te stel 
het dagelijks  be g mijn vraagstukken van weinig principiële aard en op deze manier 
ulge, onzekere s in Den Uyls prijzenkast een gebarste CDA-bokaal te plaatsen. 
mijn met meer Degenen die de brugfunctie van het kabinet-Den Uyl, naar mijn 

mening niet ten onrechte beklemtonen, mogen niet deze brug °P 31 januari 1 
overgaande de brug voor de christen-democratische samenwer- sterdam akkoon  
king  ophalen. 149 grondslag. 155 
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0rming Hij stelde de CHU voor de keuze: 

Ik ben, dat weet ik, meer iemand van de politieke redelijkheid 
erschil over de wer- dan van de scherpslijperij, meer van het compromis dan van de 

de vraag of het in felle strijd. 
inzake de grondslag Als zodanig ben ik dan misschien typisch christelijk-historisch. 
hoefde te zijn' voor Ondanks het feit dat het mij moeite kost niet tot het uiterste com- 

n dat het menings- promissen te zoeken, zoek ik nu geen compromis. 
-,t AR-partijbestuur Ik vraag u zich nu en hier duidelijk uit te spreken voor of tegen 

houding van 18 te- het CDA. Net  zo goed als wij van de ARP in Hoogeveen vragen 
en verwachten dat zij zich door het aanvaarden van de conclusies 

13 december 1975 
van Berg en Dal duidelijk uitspreken voor het CDA, vraag ik u 

i 
mmen tegen en drie 

u uit te spreken. 
Nu mogen wij geen slagen meer om de arm houden, anders dan 

Ie maanden augus- statutair vastgelegd. Nu moeten wij daarnaar handelen op de 
voor Aantjes in het plaats waar we staan.150  
i  afgenomen. De re- 

RP  op 29 augustus De Unieraad nam hierop met algemene stemmen een door oud- 

jze waarop Aantjes minister Y. Scholten - mede namens Blankestijn, mevr. D.Y.W. 

visie bad vertolkt, De Graaff-Nauta, A.B. Kramer en Schuring - ingediende reso- 

aangenomen. lutie aan, waarin werd uitgesproken dat het in Berg en Dal ge- 

nam de  for-  geveen constateerde verschil ten opzichte van het uitgangspunt geen be- 

partijraad volgde letsel was voor de totstandkoming van één lijst.151   
loor een hartinfarct Voorts stelde de resolutie, conform het betoog van Verschuer, 'dat 

Boer was, naast Se- hij het tot stand brengen van de politieke eensgezindheid de na- 
i, onder meer voor- druk moet liggen op de lange-termijn-politiek, waarbij het in voor- 
n de gemeente Vel- bereiding zijnde programma als toetssteen moet dienen en dat de 

Sinds )ord-Holland. korte-termijn-politiek niet tot dusdanige opstellingen mag leiden 

imer voor de ARP. van de drie fracties, dat daarmede het eigen profiel wordt ver- 

het CDA, maar dit scherpt ten koste van de andere christen-democratische partijen, 
een ten dele nog ju 

en met name ten koste van het CDA'.152  Met deze stellingname 

n trekken? '48  was de positie van het Uniebestuur ten opzichte van de fractie ver- 
,ield Verschuer een sterkt, hetgeen het aflossen van de politieke hypotheek in de er- 

uwde voor een al te op volgende maanden aanzienlijk zou vergemakkelijken. 

blemen bij de aan- Het KVP-partijbestuur besloot op 15 december 1975 niet terug 
te komen op zijn eerdere besluit om een commissie Noodpro- 
cedure in te stellen."' Twee dagen later merkte Andriessen in 

-ingen over korte ter- 
deze manier het dagelijks bestuur op, 'dat hij bij het voortduren van de hui- 

,rd  en  °P 
bokaal te plaatsen. dige, onzekere situatie in en rondom het CDA op langere ter- 

Uyl, naar mijn -t-Den 
mijn niet meer beschikbaar zal zijn voor het CDA' .154 

niet deze brug Op 31 januari 1976 ging ook de partijraad van de KVP te Am- 
riogen 
)cratische samenwer- sterdam akkoord met de verklaring van Berg en Dal inzake de 

grondslag. 155 
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Met de partijraad van de KVP kwam de discussie over het func- officieel begoflfl 
tioneren van de grondslag tot een voorlopige afronding. De Dit fractieberaa  
draad zou pas na de Kamerverkiezingen van 1977 weer worden plaats. 163 
opgepakt.156  Het oin de veert] 

lerende voorzitt( 
raad had tot ge' 

H 5.11 Het knelpuntenoverleg bij het zogehete1 
tievoorzitters in 

Op 9 december 1975 deed de CHU-Tweede-Kamerfractie een windsliedefl. Eer 
brief uitgaan naar de fracties van ARP en KVP. De brief bevatte zoek van KruiSi11 

een voorstel om, mede in het licht van de conclusies van Berg Op 25 Iflel 1976 
en Dal en Haaften, een aantal gemeenschappelijke studiecom- fracties een prO  

II missies ad hoc in te stellen teneinde een zo groot mogelijke een- den van de inter 
heid van opvatting te bewerkstelligen over een aantal actuele deling van dit rai 
onderwerpen met betrekking tot het beleid van het kabinet-Den er meer overeer 
Uyl. De resultaten van dit overleg zouden in een gezamenlijk 'ScheidSlijflefl tic 
fractieoverleg kunnen worden besproken. houding van twe 

Nadat de beide andere fracties met dit voorstel akkoord waren lel aan de politie 
gegaan ,157  werden in januari 1976 uit de drie fracties een tiental 
werkgroepen gevormd om knelpunten te bespreken. Er kwamen 
werkgroepen voor de onderwerpen overheidsuitgaven en col- 5.12 De nadere 
lectieve lasten, het beleid ten aanzien van de ondernemingen, 
het beleid met betrekking tot de zelfstandigen, onderwijs, inko- in maart 1976 
menspolitiek, bezitsvorming, grondpolitiek, volkshuisvesting, stemming Over e 
mediabeleid, veiligheidsbeleid en bestuurlijke herindeling. 158 ontwerp-verkiez 
Elk van deze werkgroepen bracht van haar besprekingen een titcid Niet bij b 
rapport uit. Deze rapporten werden, na een bespreking in eigen toen reeds in vol 
kring, voorgelegd aan de plenaire vergadering van de drie frac- de voorwaarden  
ties.  Tussen 3 maart en 27 april 1976 hadden in totaal zeven ge- beslissen over d 
meenschappelijke fractievergaderingen over de rapporten van Tweede-Kamers 
de knelpuntencommissies plaats.159  in zij 11 op 10 apri 
Op 4 mei 1976 besloten de drie fracties voortaan wekelijks op de Unieraad me 
dinsdagmorgen gemeenschappelijk fractieberaad te houden mene vergaderi] 
over de Kameragenda van de desbetreffende week.161  Dergelijk aan de voorwaal 
beraad zou een besluitvormend karakter dragen. De gemeen- didatenlijst VOO] 

schappelijke besluitvorming werd voorbereid door de samen-  WS  voldaan. 168 
werkende fractiecommissies, samengebracht als CDA-commis-  Gevolg gevend 
sies. Het reeds bestaande informele fractiebesturenoverleg en mene vergaderi 
het voorzittersoverleg kregen een officieel karakter. Tenslotte Overgrote meer,  
werd een gemeenschappelijk fractiesecretariaat ingesteld.161  ifldll - inderdaa 
Twee weken later werd onder voorzitterschap van Andriessen voldaan. De alg 
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issie over het furie-  officieel begonnen met het gemeenschappelijk fractieberaad.162  
ige afronding. De Dit fractieberaad had nadien wekelijks op dinsdagochtend 

1977 weer worden plaats. 163 
Het om de veertien dagen tussen de drie fractievoorzitters rou- 
lerende voorzitterschap van het gemeenschappelijk fractiebe- 
raad had tot gevolg, dat Kruisinga rechtstreeks betrokken werd 
hij het zogeheten  'Royal-overleg' tussen de confessionele frac- 
tievoorzitters in de Tweede Kamer en de geestverwante be- 

Kamerfractie een windslieden. Eerder hadden de bewindslieden een dergelijk ver- 

F. De brief bevatte zoek van Kruisinga nog afgewezen.164  

)nclusies van Berg Op 25 mei 1976 brachten de besturen van de Tweede-Kamer- 

pelijke studiec0m fracties een 'proeve van een evaluatie' uit van de werkzaamhe- 
oot mogelijke een- den van de interfractionele werkgroepen.  165  Tijdens de behan- 
een aantal actuele deling van dit rapport, zes dagen later, merkte Kruisinga op, dat 
in het kabinet-Den er meer overeenstemming was geweest dan hij had verwacht: 

een gezamenlijk Scheidslijnen liepen of tussen de fracties onderling of in de ver- 
houding van twee fracties tot één; dit liep doorgaan niet paral- 

tel akkoord waren tel aan de politieke opstelling ten opzichte van dit kabinet. '166 

fracties een tiental 
reken. Er kwamen 
isuitgaven en eo!' 5,12 De nadere voorwaarden van de ARP 

e 
, onderwijs inko- in maart 1976 bereikte de commissie-Goudzwaard overeen- 

stemming over een ontwerp-Program van uitgangspunten en een 

herindeling.158  ontwerp-verkiezingsprogramma voor de periode 1977-1981, ge- 
besprekingen een titeld 'Niet bij brood alleen'.167  Ook het knelpuntenoverleg was 
espreking in eigen toen reeds in volle gang en verliep voorspoedig. Met dit al leken 
g van de drie frac- de voorwaarden geschapen voor de drie partijen om positief te 

in totaal zeven ge- beslissen over de gemeenschappelijke lijst hij de eerstvolgende 
de rapporten van Tweede-Kamerverkiezingen. 

in zijn op 10 april 1976 te Utrecht gehouden vergadering besloot 
'taan wekelijks OP de Unieraad met zeer grote meerderheid van stemmen de alge- 

eraad te h ouden  mene vergadering van de Unie voor te stellen uit te spreken dat 

week. 160 ergeljk aan de voorwaarden voor de totstandkoming van één CDA-kan- 

gen. De gemeen diciatenijst voor de eerstvolgende Tweede-Kamerverkiezingen 

I door de samen- was voldaan.168  

als CDA-comfl Gevolg gevend aan het advies van de Unieraad, sprak de alge- 
esturenoverleg en mene vergadering van de CHU op 22 mei 1976 te Utrecht in 
arakter. Tenslotte overgrote meerderheid - ruim 90% van de uitgebrachte stem- 
at ingesteld. 161 men inderdaad uit, dat aan de voorwaarden voor één lijst was 
n van Andriessen voldaan, De algemene vergadering machtigde de Unieraad om 
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Utrecht, 22 mei 1976. CHU-voorzitter Verschuer spreekt de algemene niocraten Nederl 
vergadering van zijn partij toe, die in overgrote meerderheid zou Tot de andere v 
besluiten dat aan de voorwaarden voor één lijst was voldaan, wogen: aansluitil 

cratische partij, 2 

in september de definitieve beslissing over het uitkomen met één personen uit de C 

lijst te nemen. Indien vóór september de politieke situatie even- en formeel, oph 
wel wezenlijk veranderde diende de beslissing over de ene lijst vierde poot; als } 
te worden heroverwogen, aldus de algemene vergadering.169  in liet CDA mdi 
De kiesvereniging Honselersdijk formuleerde in een motie, dat één lijst verhinde 
het CDA vóór de verkiezingen geen voorkeur diende uit te spre- laten en een niet 
ken. Verschuer zei alle vertrouwen in de verdere gesprekken tus- In de ARP lage' 
sen de drie partijen te hebben en vond het daarom niet gewenst Dit was reeds ge 
in te gaan op de motie-Honselersdijk over het niet uitspreken partijbestuur, K 
van een voorkeur. Beter was, zo zei hij, om nu uit te spreken, 30 en 31 januari 
dat bij de verdere besprekingen niet het beleid van het kabinet- stelde Aantjes, C 

Den Uyl inzet van de verkiezingen moest zijn, maar een duide- leen vtelk CDA: 
lijk, op de toekomst gericht profiel van het CDA. Honselersdijk liet karakter zoal 
trok na dit voorstel zijn motie in.170  als de CHU voor 
Precies een week later sprak ook de KVP-partijraad zich te Nij- te is om de ARP 
megen uit voor de ene CDA-kandidatenlijst bij de volgende Ka- litieke beschouw 
merverkiezingen. Het partijbestuur werd gemachtigd op dit punt handeling, dan k 
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in het najaar de definitieve beslissing te nemen. 
Op deze partijraad bood tevens de commissie-Noodprocedure 
haar rapport aan het partijbestuur aan. De commissie was una- 
niem van mening dat - in het geval de éne CDA-lijst er bij de 
eerstkomende Tweede-Kamerverkiezingen niet kwam - de KVP 
zich in christen-democratisch politieke zin diende te profileren. 
De commissie meende dat dan een nieuwe politieke partij moest 
worden geformeerd als organisatorische bedding voor de chris- 
ten-democratische politiek in 1977 en volgende jaren. De meest 
voor de hand liggende werkwijze was de KVP daartoe om te vor- 
men. Het rapport van de commissie stelde, dat de voorbereiding 
van deze variant alleen dan niet in gang mocht worden gezet, in- 
dien op of rond 1 juni 1976 vaststond dat per ultimo september 
de definitieve zekerheid zou worden verkregen dat de ene CDA- 
ijst tot stand kwam. Daarbij moest volgens de commissie de mo- 

gelijkheid worden opengehouden dat op elk ogenblik zowel de 
oorspronkelijke samenwerkingspartners als andere, zich als ge- 
lijkwaardige deelnemers konden aansluiten bij hetgeen tot stand 
kwam. Als suggesties voor een naam werden in het rapport ge- 
noemd: 'christen-democratische partij (CDP)' of 'christen-de- 

preekt de algemene mocraten Nederland (CDN)'.171  
erderheid zou Tot de andere varianten die binnen de commissie waren over- 

is voldaan, wogen: aansluiting van de KVP bij een nieuwe christen-demo- 
cratische partij, zo die bijvoorbeeld door een aantal belangrijke 

t uitkomen met één personen uit de drie partijen werd opgericht; de KVP, materieel 
tieke situatie even- en formeel, opheffen en het geheel inbrengen in het CDA als 
g over de ene lijst vierde poot; als KVP doorgaan met één van de huidige partners 
vergadering.169  in het CDA indien de andere partner het tot stand komen van 

e in een motie, dat één lijst verhinderde; en de christen-democratische gedachte los- 
diende uit te spre- laten en een nieuwe (program)partij oprichten.172  

Ire  gesprekken tus- in de ARP lagen de zaken echter opnieuw minder eenvoudig. 
tarom niet gewenst Dit was reeds gebleken tijdens een bezinningsbijeenkomst van 
let niet uitspreken partijbestuur, Kamerfracties en bewindslieden van de ARP op 
nu uit te spreken, 30 en 31 januari 1976. Volgens het verslag van deze bijeenkomst  

id  van het kabinet- stelde Aantjes, dat iedereen het CDA wilde. De vraag was al- 
ti, maai een duide- leen welk CDA: 'Het is niet genoeg als er een CDA komt met 
DA. Honselersdijk het karakter zoals de KVP dat voor ogen staat en een beleid zo- 

als de CHU voor ogen staat en waarin dan nauwelijks meer ruim- 
rtijraad zich te Nij- te is om de ARP in te herkennen.'173  Wanneer de algemene po- 
ij de volgende Ka- litieke beschouwingen werden vergeleken met de begrotingsbe- 
achtigd op dit punt handeling, dan kon niet gezegd worden dat er voortgang was ge- 
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boekt in het tonen van een duidelijk gemeenschappelijk profiel: nadat De Zeeuv 
'Spreker kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat na de par- kan met de best 
tijraad van Hoogeveen over de grondslag de drang om het CDA het functionerei 
politiek waar te maken eerder is afgenomen dan toegenomen. 9174 overgestelde w 
In de vergadering van het AR-partijbestuur van 12 maart 1976, meer dan de  chi  
die was gewijd aan de voorbereiding van de partijraad van 10 tioneren van de 
april 1976, stelde Aantjes van oordeel te zijn, dat de politieke  evangelic.  Als I 
hypotheek niet was afgelost: 'Als de basis voor het uitkomen met hij wenst inzet 11 
één lijst onvoldoende aanwezig is, dan is het risico levensgroot dan niet het be 
aanwezig, dat we na de huidige driedeling via de eendeling  bin-  voldoende polit 
nen de kortste keren bij tweedeling terecht komen. Spreker kan rijk was volgens 
niet op een gerechtvaardigde wijze aan de kiesverenigingen ad- heengaan een v 
viseren met de ene lijst akkoord te gaan. 1175 en daarmee tev 
Het partijbestuur van de ARP stelde hierop een ontwerp-reso-  sere  koers, waai 
lutie vast voor de AR-partijraad, waarin weliswaar aan de kies- [jes] De Zeeuw 
verenigingen werd voorgesteld bij de eerstvolgende Tweede-Ka- is dat zijn goed 
merverkiezingen met één kandidatenlijst en één program van dit overigens ze. 
ARP, CHU en KVP uit te komen en een gezamenlijke verkie- diverse stadia te 
zingscampagne te voeren. Deze uitspraak geschiedde echter  on-  lijk de vraag naa 
der de veronderstelling, dat aan de volgende voorwaarden werd dige fracties te I 
voldaan: dat overeenstemming bestond over de criteria, die als om zekerheden 
richtlijnen voor de kabinetsformatie zouden dienen; dat met in- driessen verklaa 
achtneming van de formatiecriteria ruimte werd geschapen voor is voor spreker 
een op basis van programvergelijking en wederkerigheid even- op Woudschote: 
tueel uit te spreken voorkeur of intentieverklaring; dat in het komt, buiten di 
parlement meer dan tot dan toe werd gekomen tot een eensge- vulling van die I 
zind beleid; en, tenslotte, dat de ARP - hoewel het kabinet als De door het par 
zodanig geen inzet van de verkiezingen zou zijn - in de verkie- partijraad van I 
zingscampagne het kabinetsbeleid, voor zover met haar steun 5() 179  
gevoerd, ten volle voor haar verantwoordelijkheid zou kunnen Twee dagen lat 
nemen. De uitspraak zou door de kiesverenigingen worden ge- bestuur van het 
daan onder machtiging aan de partijraad om in september 1976, werk voor de pr 
volgens de op Woudschoten overeengekomen procedure, de- vonk zou overs 
finitief te beoordelen of aan de gestelde voorwaarden genoeg- diepgaande ger 
zaam was voldaan. gedwongen, ma 
'Wat bezielt Aantjes?', was de titel van een artikel dat Unie- ook voor U - v 
voorzitter Verschuer na het bekend worden van de inhoud van een toekomstig 
de ontwerp-resolutie in De Nederlander liet verschijnen. In het machtsblok in h 
voor zijn doen ongemeen scherpe artikel vroeg de Unievoorzit- op de façade d 
ter zich af, of het toeval was geweest dat de discussie over het trekking heeft.' 
functioneren van de grondslag in 1975 op gang was gekomen kort moment geen 



chappeljk profiel: nadat De Zeeuw was afgetreden als KVP-voorzitter: 'De Zeeuw 
ken, dat na de par- kan met de beste wil van de wereld niet als een waarborg voor 
hang om het CDA het functioneren van de grondslag gezien worden. Het tegen- '174 an  toegenomen.  overgestelde was waar, De Zeeuw propageerde de open partij 
van 12 maart 1976, meer dan de christelijke partij, de vrijblijvendheid van het func- 
partijraad van 10 tioneren van de grondslag meer dan de gebondenheid van het 

n, dat de politieke evangelie. Als Aantjes toch dan zijn twijfels over het CDA dat 
r het uitkomen met hij wenst inzet met de grondslagdiscussie, was die discussie toen 
risico levensgroot dan niet het begin van de discussie nu over de vraag wel of niet 
i de eendeling  bin-  voldoende politieke eensgezindheid voor één lijst?"76  Belang- 
:)men. Spreker kan rijk was volgens Verschuer voor Aantjes geweest, dat De Zeeuws 
esverenigingen ad- heengaan een verrechtsing van de KVP tot gevolg kon hebben 

en daarmee tevens het overhellen van het CDA naar een recht- 
een ontwerp-reso-  sore  koers, waarop de Unievoorzitter liet volgen: 'Als hij [Aan- 
swaar aan de kies- tjes] De Zeeuws heengaan betreurt uit politieke motieven dan 
ende Tweede-Ka- is dat zijn goed recht, maar het is volstrekt onjuist als hij zonder 
één program van dit overigens zelf als motief te noemen nu tegen het CDA in de 

zamenlijke verkie- diverse 'stadia ten strijde trekt. ( ... ) Het is dwaasheid en onrede- 
chiedde echter  on-  lijk de vraag naar voldoende politieke eensgezindheid bij de hui- 
voorwaarden werd dige fracties te leggen. Door dat te doen vraagt Aantjes weder- 
de criteria, die als om zekerheden die niet te geven zijn op dit moment.'177  An- 
lienen; dat met in- driessen verklaarde van zijn kant over de ontwerp-resolutie: 'Het  
rd  geschapen voor is voor spreker onbegrijpelijk dat de ARP, die zich voortdurend 
lerkerigheid even- op Woudschoten beroept, uitgerekend met nieuwe voorwaarden 
klaring; dat in het komt, buiten die in Woudschoten zijn geformuleerd, en de ver- 
en tot een eensge- vuUing van die nieuwe voorwaarden aan een termijn bindt."78  
vel het kabinet als De door het partijbestuur opgestelde resolutie werd door de AR- 
ijn - in de verkie- partijraad van 10 april 1976 echter aangenomen, met 181 tegen 
er met hâar steun 50 stemmen.179  
kheid zou kunnen Twee dagen later schreef Goudzwaard een open brief aan het 
ingen worden ge- bestuur van het CDA, waarin hij stelde dat het hem er hij zijn 
n september 1976, werk voor de programcommissie om te doen geweest, dat er 'een 
en procedure, de- vonk zou overspringen': 'Die vonk, die aanwezigheid van een 
rwaarden genoeg- diepgaande gemeenschappelijke bezieling kan niet worden af- 

gedwongen, maar is tegelijkertijd voor mij - en naar ik aanneem 
artikel dat Unie- ook voor U - van essentiële betekenis; zonder dat zakt immers  
an  de inhoud van een toekomstig CDA subiet scheef naar een electoraal gericht 

rerschijnen. In het machtsblok in het midden, waarbij het christelijke element meer 
g de Unievoorzit- op de façade dan op de inhoud van de politieke aktiviteiten be- 
discussie over hel trekking heeft.°8° Daarvan was echter naar zijn oordeel op dat 
was gekomen kort moment geen sprake en daarom wilde Goudzwaard 'één ding 
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zeggen, vanuit een diepe overtuiging, zo, op déze manier, kan 
het niet. Wanneer deze negatieve invloeden blijven doorwerken 
zoals nu het geval is, wordt een gemeenschappelijke lijst een te 
riskante zaak, waarvoor ik geen mede-verantwoordelijkheid zal 
kunnen gaan aanvaarden. 9181 
Hiernaast schreven 100 leden van de ARP een open brief, waar-
in zij de kiesverenigingen opriepen tegen de gemeenschappelij-
ke lijst te stemmen, omdat niet was voldaan aan de aloude voor-
waarde van eenheid van uitgangspunt, program en beleid.182  Het 
dagelijks bestuur van het Verband van verenigingen van AR-ge-
meente- en provinciebestuurders, daarentegen, verzocht zijn le-
den de AR-kiesverenigingen te adviseren positief te beslissen 
over de ene CDA-lijst: 

De samenwerking in CDA-verband, die in meer dan 400 ge-
meenten en tien provincies bestaat is een verheugende en on-
omkeerbare ontwikkeling, die gebaseerd is op een grote mate van 
eensgezindheid over het lokaal en regionaal te voeren politieke 
beleid. Ook op nationaal niveau is in de toekomst deze eensge-
zindheid mogelijk èn nodig. 
Pogingen die worden ondernomen om de AR-kiesverenigingen 
te bewegen de weg naar nauwere politieke samenwerking, ook 
op nationaal niveau, met mede-christenen van CHU en KVP te 
verlaten, ziet het Verband als strijdig met de noodzakelijkheid 
van politieke eensgezindheid en bovendien als levensgevaarlijk 
voor de eenheid in de partij. Deze pogingen miskennen en frus-
treren het reeds jarenlange proces van toenadering, de uitslag van 
de stemming in de AR-kiesverenigingen in april 1975 (met als uit-
slag 91%  vó&)  waardoor het CDA een feit werd en het verheu-
gende recente resultaat van de programcommissie der drie par-
tijen. Het Verband acht een lijstverbinding in 1977 een onaan-
vaardbare stap terug. Het wijst erop dat het thans niet aangaat 
de betreurenswaardige, onder anderen door mr. J. Burger ver-
oorzaakte, huidige verwijdering tussen de drie christen-demo-
cratische partijen te bestendigen, doch dat het erom gaat dat de 
in 1977 en 1978 te houden verkiezingscampagnes op landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk vlak met elan en met een op de toe-
komst gericht beleid gevoerd worden.183  

De AR-kiesverenigingen stemden, zoals op 5 juni 1976 bekend 
werd, in overgrote meerderheid voor de ene lijst. De einduitslag, 
bestaande uit de stemming van kiesverenigingen en partijraad 
tezamen, was als volgt: 'voor' - 1435 stemmen (87,6%); 'tegen' 
- 198 stemmen (12,1%); blanco - 6 stemmen (0,3%). 
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IZSJ intentieverklaring  

0p20 augustus 1976 besloot het dagelijks bestuur van het CDA, 
dat er ruimte bestond om vóór de Tweede-Kamerverkiezingen 
op basis van programvergeljking en wederkerigheid een inten-
tieverklaring af te geven omtrent de gewenste kabinetssamen-
stelling na de verkiezingen. Uiteraard zouden bij een op te stel-
len intentieverklaring ook de bij een kabinetsformatie te hante-
ren criteria een rol spelen. Het dagelijks bestuur was van me-
ning, dat als formatiecriteria dienden te gelden: het eigen pro-
gram en de realisering daarvan, de verkiezingsuitslag, de wen-
selijkheid van een parlementair meerderheidskabinet en de ac-
tuele politieke situatie. Deze criteria dienden in hun onderlinge 
samenhang te worden bezien. Het profiel van het CDA, dat in-
zet was bij de verkiezingen, werd gevormd door het te voeren 
beleid (het program), het gevoerde beleid en door de mensen, 
die het beleid in de praktijk vorm gaven. Het CDA zou het ge-
voerde beleid, voorzover gesteund door de christen-democrati-
sche fracties in het parlement voor zijn rekening nemen. Ten 
aanzien van de punten waarop het beleid verschillend werd be-
oordeeld, zouden de fractievoorzitters in de Tweede Kamer een 
werkafspraak voorleggen aan het dagelijks bestuur. 184 
Op 29 augustus 1976 nam ook het algemeen bestuur van het 
CDA met 27 stemmen vóór en zes stemmen tegen het standpunt 
in, dat er ruimte bestond om vóór de Tweede-Kamerverkiezin-
gen, op basis van programvergeljking en wederkerigheid, een 
intentieverklaring af te geven omtrent de gewenste kabinetssa-
menstelling na de verkiezingen.185  
Ook deze stellingname inzake de intentieverklaring was voor 
een aantal antirevolutionairen niet voldoende. Op 25 augustus 
176 vergaderde de AR-fractie van 19.00 tot 22.30 uur nog een 
keer alleen over het al of niet uitkomen met één lijst bij de ko-
mende verkiezingen. De uitslag was negen tegen en slechts vijf 
vóór de ene lijst.186  Korte tijd later verklaarde Aantjes over de 
meningen in de fractie: 'Drie leden van de fractie delen zijn 
standpunt; een ander deel zegt: het CDA moet er zeker komen, 
een standpunt dat spreker zeer respectabel acht; een ander deel 
zegt: je kunt nu weinig anders meer dan "erin springen", een an-
dere lijn is in redelijkheid niet meer te kiezen, aldus deze laat-
ste groep van fractieleden.'187  
Tijdens de vergadering van het partijbestuur van de ARP van 3 
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september 1976 werd de ontwerp-resolutie voor de partijraad 
van 25 september 1976 echter aangenomen met 22 stemmen 
vóór, vijf stemmen tegen en één onthouding. Aantjes verklaar-
de, 'dat hij zelf er de voorkeur aan had gegeven met een ARP-
lijst uit te komen'.188  
Ook op de AR-partijraad van 25 september 1976 adviseerde 
Aantjes negatief. Volgens de AR-partijraad was echter ook aan 
de laatste voorwaarden 'genoegzaam voldaan'. De definitieve 
beslissing voor de ene lijst werd met 194 tegen 33 stemmen bij 
één onthouding genomen. 189 
Op de Unieraad kwam de vraag aan de orde in hoeverre de uit-
spraak van het algemeen bestuur van het CDA van 29 augustus 
1976 inzake de intentieverklaring een wezenlijke wijziging van 
de politieke situatie betekende, waardoor - krachtens het besluit 
van 22 mei 1976 - de algemene vergadering de beslissing over 
de ene lijst diende te nemen. Op  20 september 1976 had de Cen-
trumgespreksgroep hierover een scherpe brief verzonden aan de 
Unieraad. In deze brief stelde de Centrumgespreksgroep dat zij 
het om een verdere vernietiging van de Unie te voorkomen, 
noodzakelijk achtte dat de Unieraad de ene lijst alleen accep-
teerde onder de voorwaarde, dat de lijst in de algemene verga-
dering van de Unie weer ter discussie moest worden gesteld, in- 
dien door het algemeen bestuur van het CDA een intentiever-
klaring ten gunste van links zou worden aangenomen.190  
Tijdens de Unieraad beklemtoonde Verschuer, dat er nog geen 
sprake was van een intentieverklaring. Op verzoek van de ARP 
was hiervoor slechts ruimte geschapen. Hij handhaafde zijn be- 
zwaren, maar had het niet verantwoord geacht terwille van de 
intentieverklaring de ene lijst in de waagschaal te stellen. Ook 
Kruisinga bracht een advies uit ten gunste van de ene lijst: 

Wat ons betreft, de ervaringen van de afgelopen maanden heb-
ben ons versterkt in de overtuiging, dat de ene fractie kan en moet 
slagen. Natuurlijk zijn er wel eens moeilijkheden. Wie had dat 
voor anders mogen verwachten. Maar de eindbalans is duidelijk 
positief. 
De formatie van het kabinet-Den Uyl heeft de wens naar een-
heid van de christen-democratie niet kunnen breken. 
Die eenheid is sterker en hechter dan het bouwwerk, dat Burger 
in 1973 heeft opgetrokken. 
Socialisten en liberalen hebben zich beijverd om de christen-de-
mocratie definitief stuk te breken. 
Het CDA is er echter sterker uit tevoorschijn gekomen. 
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Dat onder zo moeilijke omstandigheden die eenheid toch tot 
stand komt, pleit vóór en niet tegen die eenheid.191  

De Unieraad ging hierop met 55 tegen drie stemmen akkoord 
met de ene ljst 192  Voorts wees de Unieraad bij acclamatie Krui-
siiiga aan als eerste kandidaat op de lijst van CHU-kandidaten 
voor de eerstvolgende Kamerverkiezingen. Op voorstel van het 
bestuur aanvaardde de Unieraad, met één stem tegen, een mo-
tie waarin werd uitgesproken dat met het afgeven van een in-
tentieverklaring 'de grootst mogelijke voorzichtigheid' moest 
worden betracht.193  

5.14 De liisttrekkerskeuze 

Reeds vanaf het najaar van 1973 was in het dagelijks bestuur van 
het CDA de vraag aan de orde geweest hoe de kandidatenlijst 
diende te worden samengesteld in het geval er tot een gemeen-
schappelijke lijst zou worden besloten. Door een commissie lijst-
voorstel Kamerverkiezingen waren diverse constructies bedacht 
om de zetels zo billijk mogelijk te verdelen over de drie partij-
en.  194  Hoewel de resultaten van de verschillende varianten wei-
ing van elkaar hadden afgeweken, was het niettemin geruime tijd 
onmogelijk gebleken overeenstemming te bereiken. Met name 
cie voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Kamer, Krui-
singa, had zich sterk gemaakt voor een krachtiger vertegen-
woordiging van de Unie, zich daarbij baserend op de veronder-
stelling dat de oppositierol van de CHU in het parlement haar 
electorale vruchten zou opleveren indien zij met een eigen lijst 
zou uitkomen. 
Uiteindelijk waren de leden van het dagelijks bestuur van het 
CDA op 11 juli 1975 overeengekomen, dat bij de verdeling van  
dc  KVP-, ARP- en HU-plaatsen op de CDA-lijst zou worden 
uitgegaan van een combinatie van de politieke krachtsverhou-
dingen tussen de drie partijen sedert 1966 

- kort voor de eerste 
officiële besprekingen tussen de partijen over samenwerking -, 
de actuele krachtsverhoudingen en de toekomstverwachtingen, 
die de partijen konden koesteren indien zij ieder met een eigen 
lijst zouden uitkomen. De eerste 15 plaatsen zouden gelijkelijk 
over de drie partijen worden verdeeld. Vervolgens zou een dif-
ferentiatie worden ingebouwd. Als het CDA met 48 zetels in de 
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nieuw te kiezen Tweede Kamer kwam - het gezamenlijk aantal 
van KVP, ARP en CHU op dat moment - zouden er 26 KVP, 
13 ARP en negen CHU-plaatsen zijn.` De opvolging van kan-
didaten zou 'kleur na kleur' geschieden, hetgeen bijvoorbeeld 
inhield dat wanneer een KVP'er zou aftreden er een KVP'er in 
zijn plaats zou komen. 
In 1976 moest nog worden beslist over de vraag wie in aanmer-
king zou komen voor het lijsttrekkerschap.196  Een complicatie 
daarbij was, dat de ARP niet wenste dat een van de drie zitten-
de fractievoorzitters lijsttrekker zou worden. Officieel heette 
het, dat het CDA zich als nieuwe partij moest presenteren. Op 
de achtergrond speelde de verwachting in antirevolutionaire 
kring dat de KVP de lijsttrekker zou leveren, terwijl men An-
driessen onaanvaardbaar achtte in verband met diens opstelling 
in de grondsiagdiscussie en waarschijnlijk ook vanwege de mo-
gelijkheid van een machtsstrijd over het leiderschap van de frac-
tie met Aantjes.197  De ARP suggereerde daarom de minister van 
Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl, Lubbers. Zo ver-
klaarde Aantjes: 'Vele overwegingen leiden tot Lubbers. Van 
belang is, dat Lubbers een man is, die ons erg goed begrijpt. Hij 
is verwant met onze politieke benadering.'198  
Lubbers was op zijn beurt voor de KVP echter geen serieuze 
kandidaat. Hij was op dat moment immers nog maar enkele ja-
ren in de politiek,199  had geen parlementaire en partijpolitieke 
ervaring, had nog nooit een verkiezingscampagne van nabij mee-
gemaakt en werd niet tot de sterkste bewindslieden uit het ka-
binet-Den Uyl gerekend. Een kandidatuur van Lubbers zou bo-
vendien het passeren van Andriessen hebben betekend. 
In de CHU was een stroming die De Pous of J. Zijlstra wenste 
of een andere buitenstaander. In elk geval wilde de CHU niet 
iemand die te zeer kon worden geïdentificeerd met het kabinet-
Den Uyl. Indien het al iemand uit het kabinet zou worden, dan 
diende hij daarin een tamelijk onafhankelijke rol te hebben ge-
speeld. 
Uiteindelijk werden de drie partijvoorzitters belast met opstel-
len van een voordracht. Van hen kwam Verschuer met de sug-
gestie A.A.M. van Agt te benaderen. Van Agt was twee jaar ad-
vocaat geweest in Nijmegen, werkzaam geweest op de juridische 
afdelingen van de ministeries van Landbouw en Visserij en Jus-
titie en in oktober 1968 benoemd tot gewoon hoogleraar aan de 
juridische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen met 
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ezamenljk aantal als leeropdracht strafrecht en strafprocesrecht. Mede door zijn 
:inden er 26 KVP, rapporteurschap van de commissie die het KVP-verkiezings- 

pvolging van kan- program van 1971 had opgesteld, had hij zich een progressief 
geen bijvoorbeeld imago verworven. Vanaf juni 1971 was hij minister van Justitie, 
er een KVP'er in vanaf 1973 tevens vice-premier in het kabinet-Den Uyl. Ver- 

schuer had het aan zekerheid grenzende vermoeden, dat voor 
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L vanwege de m0 ge problemen zouden rijzen. Geruime tijd voordat besluitvor- 
•schap van de frac- ming moest plaatsvinden, had hij daarom met Van Agt een ge- 
m de minister van sprek. Verschuer vroeg bij die gelegenheid aan Van Agt of de- 
Lubbers. Zo ver- ze zou contraseigneren of niet. Van Agt antwoordde, dat hij dit 
tot Lubbers. Van niet zou doen.200  De verwerping van het initiatiefvoorstel door 
goed begrijpt. Hij de Eerste Kamer, in december 1976, zou hem dit dilemma ech- 

ter besparen. 

iter geen serieuze ijdens een bijeenkomst in Corona in Den Haag van Verschuer, 
maar enkele ja- De Boer en Vergeer, stelde de eerste hierop voor Van Agt voor 

en partijpolitieke te dragen als kandidaat voor het lijsttrekkerschap. De beide  an- 
ne van nabij mee- deren stemden hiermee in. 

slieden uit het ka- Tijdens het tweede CDA-congres, dat op 10 en 11 december 1976 
n Lubbers zou bo- plaatsvond in het Haagse Congresgebouw, werd het door de 
betekend. commissie-Goudzwaard opgestelde verkiezingsprogramma Niet 

'J. Zijlstra wenste hij brood alleen goedgekeurd. Tevens werd de gemeenschappe- 
rilde de CH1J niet lijke kandidatenlijst vastgesteld en Van Agt bij acclamatie offi- 
cl met het kabinet- cieel aangewezen als lijsttrekker.201  In zijn rede voor het congres 
t zou worden, dan stelde Van Agt zichzelf de vraag welke positie het nieuwe CDA 
rol te hebben ge- betrok in het politieke krachtenveld. Neigde het naar de progres- 

sieven of de liberalen? Van Agt: 

belast met Qpstel- 
chuer met de sug- 
t was twee jaar ad- 
st op de juridische 
en Visserij en Jus- 
hoogleraar aan de 
iteit Nijmgen met 

Het antwoord daarop kan kort en krachtig zijn. Wij maken geen 
buigingen naar links en geen buigingen naar rechts. Wij laten ons 
ook geen plaats wijzen tussen dat links en dat rechts. Van het af-
leggen van een intentieverklaring kan onder de omstandigheden 
van nu géén sprake zijn. De VVD vraagt er niet om, de Partij van 
de Arbeid moet eerst met zichzelf in het reine komen over de 
vraag in welke mate zij zich bij de vorming van een kabinet wil 
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voegen naar de verkiezingsuitslag en dan zien we wel verder. 
Wat ons boven alles gaat, dat is de uitvoering - zover mogelijk - 
van ons program in de komende periode en van de idealen waar-
aan dat document gestalte geeft. 
Het CDA heeft zijn eigen karakter en zijn eigen profiel .202 
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bijlage), 20 maart 1975- Ioonstra, Van den Bos, Corporaal, J.N.A. Groenendijk, M.N.G. Kool, Kui- 
De Zeeuw: 'Weest er- per, J. van Noord, P. van Tellingen en mevr. A.C.  Westhoff-  Hubée. Zie: 
gespannen verwachtiii- Notitie met betrekking tot instelling interne gespreksgroep 'verkiezingen 
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1977'; Brief Corporaal aan leden gespreksgroep 'verkiezingen 1977', 8 april 42. Van Enk, De aftoc 
1975; Resumé bijeenkomst interne gespreksgroep 'verkiezingen 1977', 22 43. Brief Aantjes aan] 
april 1975. Archief-ARP. Enk, De aftocht va 

26. In deze periode opereerde hiernaast enige tijd een 'werkgroep-Schile- geraakt over het e 
beeckx'. Deze werkgroep bestond, naast Schillebeeckx zelf, uit Beugels, De licid van het CDA 
Bruyn, Colijn, A. Cuppen, Fiolet, A. Langebent, Meeuwissen, Van Run, N. de kabinetsformati 
Versluys, J.J.A. Vollebergh en De Zeeuw. Zie het door Schiilebeeckx voor geringsvei'afltWool 
deze werkgroep opgestelde Concept voor een 'politiek manifest'. Archief- ringSvcrantwoor& 
KVP 925.  sing  binnen het  CI  

27. Zie: Jaarverslag hoofdbestuur DS'70 over de periode 1 oktober 1974 t/m 30 lemeiitair of extra 
september 1975, in het bijzonder 4-6; Ruud Nijhof, 'Een gematigde her- te krijgen dan is e 
vormingspartij als vierde alternatief', Civis Mundi 14 (1975) 107-109, aldaar lijkheid onder oge 
109; Ruud Nijhof, 'Het politiek ontwerp van een ideologische doorbraak- ge tijd met aan d 
partij als vierde alternatief' (beschouwing voor de partijraad van DS'70 van lijkse advies van d 
21 juni 1975), DS'70 Informatie, 17 juni 1975. heid van CDA  ilk  

28. In 1977 was hij een van de voorbereiders van de in een aantal dagbladen 44 AR-partij\OO12itt 
verschenen advertentie 'De PvdA is niet heilig', waarin ruim 200 leden van tussen de drie pan 
katholieke en reformatorische kerken de kiezers opriepen hun stem uit te Brief 13e Koning 
brengen op deze partij. Eddy van den Brink, J.J. Buskes, A.H. van den Heu- ARP. 
vel, Jan ter Laak en H.M. de Lange, De PvdA is niet heilig (Baarn 1978) 6. 45. Stuk Bibo aan Ar 

29. De verwarring binnen de ARP werd nog vergroot toen de kandidaat-voor- 46. Brief Aantjes aas 
zitter van de KVP, Vergeer, in interviews met de schrijvende pers ver- De aftocht van de 
klaarde, dat ook hij koos voor een CDA dat open stond voor niet-christe- 47. ibIdCii1. 
nen. Friesch Dagblad, 10 april 1975. Vgl. ook Elseviers Magazine, 14 juni 48. Ibidem. 
1975. 49. ihidem. In De Ti) 

30. Geen restauratie maar reformatie. ARP ('s-Gravenhage z.j. (1975)) 24. In de NRC van 2 
31. Ibidem. weer de grondsla 
32. De reden voor deze verbijstering is achteraf door mevr. Leyten als volgt ik er met kwaad, 

verwoord: 'Juist loyale uitvoering van Woudschoten had ons in die moei- kwesties als waar 
lijkheden gebracht en waarom moest dan wantrouwen in ons worden ten- vergissen, het CE 
toongespreid op een moment, dat wij als overgebleven KVP-leiding het ui- telliseerd en gerd 
terste deden om onze jongeren en linkervleugel na het vertrek van De iTlen. "elkaar ve 

Zeeuw te behouden en tegelijkertijd de partijraad te overtuigen van de juist- I gen" enzovoort., 

heid van de afspraken zoals we die in Woudschoten hadden gemaakt.' Borst- gangspunten van 
lap en Klop (red.), De groei naar het CDA, 117-118. de politieke besl 

33. Hervormd Nederland, 12 juli 1975. pen" (Goudzwaa 
34. Ibidem. of de man of vro 
35. Ibidem. (uur ten tonele  VI  

36. Ibidem. Vgl. ook reeds.-Notitie Andriessen inzake statuten CDA ten be- ondergraven bij 
hoeve van partijvoorzitter KVP, 16 december 1974. Archief-KVP 244. Bij 50. Van Woudschote 
het nazien van de tekst van het interview zette Andriessen, naar hij zich her- in het CDA. AR] 
innert, het adjectief 'christelijk' (in: 'Ja, het is geen christelijke partij') tus- gustus 1975. 
sen aanhalingstekens. Deze aanhalingstekens hebben Hervormd Nederland 51. Getuige de hier] 
niet gehaald. Interview Andriessen, 15 oktober 1991. Vgl. ook Van Enk, De sri Hervormd Ne 
aftocht van de ARP, 145. wordt gedeeld 

37. Hervormd Nederland, 19 juli 1975. 52. Van Woudschot 
38. Ibidem. gustus 1975. 
39. Trouw, 22 juli 1975. 53. Brief De Boer c 
40. Ibidem. ge ondertekenas 
41. NRC-Handelsblad, 26 juli 1975. P.  Bruns,  mevr 



rkiezingen 1977', 8 april 42. Van Enk, De aftocht van de ARP, 147. 
'verkiezingen 1977', 22 43. Brief Aantjes aan AR-partijbestuur, 25 juli 1975. Archief-ARP. Zie ook Van 

Enk, De aftocht van de ARP, 182-183. Eerder was Aantjes reeds ontstemd 
en 'werkgroep-Schille- geraakt over het eerste advies van het PPAC, waarin stond te lezen: 'Een- 

cloc zelf, uit Beugels, De heid van het CDA zal het devies en een realiteit moeten zijn bij elke volgen- 

eeuwissen, Van Run, N. de kabinetsformatie. ( ... ) Het doel van een politieke partij moet zijn om re- 
loor Schillebeeckx voor geringsverantwoordeljkheid te dragen. Dit betekent echter niet een rege- 
itiek manifest'. Archief- ringsverantwoordehikheid tot elke prijs. De prijs van een toekomstige split- 

sing binnen het CDA ten aanzien van het deelnemen aan een kabinet (par- 
le 1 oktober 1974 t/m 30 lementair of extra-parlementair) is te hoog. Wil het CDA werkelijk gestal- 
)f, 'Een gematigde her- te krijgen dan is eenheid op dit punt geboden. Het CDA zal ook de moge- 
4 (1975) 107-109, aldaar lijkheid onder ogen moeten zien, dat het in een bepaalde situatie eens eni- 
deologische doorbraak- ge tijd niet aan de regering deelneemt.' Samenvatting van het eerste jaar- 
artijraad van DS'70 van lijkse advies van de PPAC. Archief-CDA 1. Zie Trouw, 16 juli 1975 ("Een- 

heid van CDA niet tegen iedere prijs handhaven". Aantjes uit fel verzet'). 
n een aantal dagbladen 44. AR-partijvoorzitter De Koning had zijn uitgangspunten voor het gesprek 
,arin ruim 200 leden van tussen de drie partijvoorzitters, ter informatie, schetsmatig weergegeven in: 
priepen hun stem uit te Brief De Koning aan Aantjes (te Adelboden), 5 augustus 1975. Archief- 

kes, A.H. van den Hen- ARP. 
et heilig (Baarn 1978) 6. 45. Stuk Bibo aan Andriessen, 17 oktober 1975. Archief-KVP 955. 
:oen de kandidaat-voor- r 46. Brief Aantjes aan Kuiper, 11 augustus 1975, zoals afgedrukt in Van Enk, 
e schrijvende pers ver- De aftocht van de ARP, 183-185. 
stond voor niet-christe- 47. Ibidem.  
'viers  Magazine, 14 juni 48. Ibidem. 

49. Ibidem. In De Tijd van 15 augustus 1975 stelde Aantjes: 'Steenkamp heeft  
'age  z.j. (1975)) 24. in de NRC van 26 juli jl. gezegd dat hij er kwaad van kan worden dat steeds 

weer de grondsiagdiscussie aan de orde wordt gesteld. Van mijn kant kan 
mevr. Leyten als volgt ik er niet kwaad, maar wel ontzettend moe van worden dat fundamentele 

m had ons in die moei- kwesties als waarover het in dit artikel gaat (en waarmee, laat men zich niet 
wen in ons worden ten- vergissen, het CDA zal staan of vallen!) steeds maar weer worden gebaga- 
ven KVP-leiding het ui- teffiseerd en geridiculiseerd met de termen "elkaar principieel de maat ne- 
na het vertrek van De men", "elkaar voor het röntgenapparaat zetten", "elkaars doopbewijs vra- 
overtuigen van de juist- gen" enzovoort. Als ik van Kamerleden verwacht dat zij de principiële uit- 

mdden gemaakt.' Borst- gangspunten van hun politieke richting ernstig nemen, dat zij daarop voor 
de politieke besluitvorming zonodig "tot de orde kunnen worden geroe- 
pen" (Goudzwaard), dan matig ik mij toch geen oordeel aan over de vraag 
of de man of vrouw wel een goed christen is. Wie steeds weer deze karika- 
tuur ten tonele voeren, hebben er geen idee van hoezeer zij het vertrouwen 

statuten CDA ten be- ondergraven bij degenen voor wie dit beslissende vragen zijn  voor het CDA.' 

. Archief-KVP 244. Bij 5(1). Van Woudschoten tot Hoogeveen. Documentatie over de grondslagdiscussie 

iessen, naar hij zich her- in het CDA, ARP (Den Haag 1976) 22,24. De verklaring dateert van 17 au- 
christelijke partij') tus- gustus 1975. 
n Hervormd Nederland 51. Getuige de hierboven aangehaalde passage uit het interview met Aantjes 

t. Vgl. ook Van Enk, De in Hervormd Nederland van 19 juli 1975 ('De ARP-visie die door de CHU 
wordt gedeeld ...'). 

52. Van Woudschoten tot Hoogeveen, 25. Deze verklaring dateert van 20 au- 
gustus 1975. 

53. Brief De Boer c.s. aan bestuur ARP, 28 juli 1975. Archief-ARP. De overi- 
ge ondertekenaars waren R. Beens, Berghuis, Beumer, K.W. Bijl, Boonstra, 
P.  Bruns,  mevr. F.T. Diemer-Lindeboom, Van Dongen, mevr. T. van 
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Gelder-de Boer, W.-A. Haeser, Heerma, J. Heideman, Van Houwelingen, 63. lhidefll. 
K.J. de Jong, G.A.  Kieft,  De Kwaadsteniet, H.A. van der Meer, M. Meeuw- 64. Borstlap en Kiop, 
sen, Meulink, J. Rebel, P. Renkema, W. Rhebergen, Rothuizen, K. Runia, 65. Ibidem, 123. 

A. Schouten, S. Sijbrandij, Spijkerboer, J.J. Stavast, K. Tuinstra, M. van Vee- 66. BeslU1tefl!1151 dagi 
len, B.J. Vierdag. T37oudScllok'tl tot 

54. Notulen partijbestuur ARP, 19 augustus 1975. Archief-ARP. 67. Brie! AantieS aan 
55. Ibidem. 68. ihidern. 
56. Ibidem. Zes leden van het partijbestuur onthielden zich van stemming. tvi. lhideil1 

Vooral R. Zijlstra had moeite met de besluitvorming, zoals blijkt uit de vol- 70. Krachtens eCfl tij 
gende passage uit de notulen: besluit, bestond 
'Zijlstra hoopt, dat het dagelijks bestuur [van het CDA] deze verklaring vol-  an  de federatie V 

de OHIJ 240 an  doende basis vindt voor een gemeenschappelijk standpunt. 
Als dat niet gebeurt is de vertrouwensbasis vervallen. Spreker kan op zo'n CDA-conference 

onwaarachtig congres niet optreden.' 71. Van %V0u0sch0te 

57. De navolgende reconstructie is gebaseerd op: Besluitenlijst dagelijks be- 72. Ibidem. 40. 
47. stuur CDA, 21 augustus 1975. Archief-ARP; Stuk Bibo aan Andriessen, 17 73 1bjdi11, 45, 

oktober 1975. Archief-KVP 955; Borstlap en Klop (red.), De groei naar het 74 lhdCn1 48-50- 
CDA, 122-123. 75. Stuk Bibo aan A 

58. Getuige diens brief aan Kuiper, d.d. 11 augustus 1975. Zie par. 5.2. 76 Ihidern 
59. De formulering van Aantjes luidde: 'Het spreekt vanzelf dat CDA-leden, 77 BOISthIP en Kiof 

78 Bibo aan A die zich beschikbaar stellen voor een (leidende of) vertegenwoordigende 
De 70 serdeeldheid functie, worden geacht voor de uitoefening daarvan in te stemmen met het 

door het CDA voor het politieke handelen aanvaarde richtsnoer en het met  dens  het CDA-c( 

inachtneming daarvan opgestelde politiek program.' Die van De Koning: deel van de AR- 

'Wij stellen vast dat het CDA in zijn uitgangspunt, program en beleid dal- 1/W2 Woudschot 

delijk herkenbaar moet zijn. Op alle leden en met name op CDA-bestuur- bi. Notulen partijbc 

ders en volksvertegenwoordigers rust de taak dit CDA met overtuiging (of: 82. ibidem. Er was 
zo overtuigend mogelijk) uit te dragen.' Aan deze laatste formulering kon hoorden, blijken 

worden toegevoegd een eerder door Corporaal voorgestelde tekst, die luid- 1estte en J.P 
vóór d notulen, 'In de: de CDA-organen dient een voortdurende bezinning plaats te vinden 

over de consequenties van de grondslag voor het politiek handelen.' Stuk de A RJOS nog 

Bibo aan Andriessen, 17 oktober 1975. Archief-KVP 955 ges en de situati 
den gehandhaal 'Het 60. De formulering van Andriessen luidde: is vanzelfsprekend dat leden 

tkmge1v k van het CDA aanvaarden dat het CDA het evangelie voor het program en 
1% t oudschoten beleid als richtsnoer neemt voor het politieke handelen en dat daaruit voort- 

83. Iloogendijk wa vloeit een beroep daarop bij de bepaling van dat beleid en dat zij bereid zijn 
tus 1975, de ma al dan niet in vertegenwoordigende functies voor het op deze grondslag ge- 

voerde beleid te staan (of uit te dragen).' Die van Vergeer: 'Het is vanzelf- der. 
84 Open brief aan sprekend dat de grondslag van het CDA - weergegeven in de artikelen 2 
85 Ibidem. en 3 van de statuten - duidelijk herkenbaar dient te zijn in het politiek pro- 

gram. Het kandidaat-lid, overeenkomstig artikel 5, zal bij zijn bereidver- 86 Ibidem. 

klaring tot aanvaarding van zijn kandidatuur, schriftelijk moeten verklaren 87. ibidem. 

dat hij het politiek program van het CDA onderschrijft.' Ibidem. Sb. ibidem. 

61. De tekst van Verschuer luidde: 'Van de leden van het CDA en dus ook van 89. ibidem. 
90 Van Woudsch CDA-vertegenwoordigers wordt gevraagd in hun politieke handelen de 
91 Ibidem, 63-64. grondslag van het CDA te aanvaarden c.q. te onderschrijven en op basis 

tieke fase' was daarvan program en praktisch beleid met overtuiging uit te dragen.' Krui- 
92. Ibidem, 66-67. singa verklaarde het met bovenstaande tekst van Verschuer, met wie hij 

hierover had overlegd, eens te zijn. Ibidem. 93. De brochure' 
('s- 62. Ibidem. scheidslijn 



nan Van Houwelingen, 63. Ibidem. 
n der Meer, M. Meeuw- 64. Borstlap en Klop, De groei naar het CDA, 122. 

Rothuizen, K. Runia, 65. Ibidem, 123. 
. 
Tuinstra, M. van Vee- 66. Besluitenljst dagelijks bestuur CDA, 21 augustus 1975. Archief-ARP; Van 

Woudschoten tot Hoogeveen, 26. 
zief-ARP 67. Brief Aantjes aan schrijver dezes, 1 augustus 1991. 

68. Ibidem. 
en zich van stemming. 69. Ibidem. 

zoals blijkt uit de vol- 70. Krachtens een tijdens de 'conference' te Woudschoten hierover genomen 
besluit, bestond dit congres - dat volgens de statuten het hoogste orgaan 

'Al deze verklaring vol- van de federatie was - uit 600 afgevaardigden van de KVP, 390 van de ARP, 
odpUnt. 240 van de CHU en 70 van de rechtstreekse leden. Samenvattend verslag 
a. Spreker kan op zo'n CDA-conference, 21 en 22 februari 1975. Archief-KVP 955. 

71. Van Woudschoten tot Hoogeveen, 38-40. 
itenlij5t dagelijks be- 72. Ibidem, 40. 

ibo aan Andriessen, 17 73. Ibidem, 45, 47. 
red.), De groei naar het 74. Ibidem, 48-50. 

75. Stuk Bibo aan Andriessen, 17 oktober 1975. Archief-KVP 955. 
75. Zie par. 5.2. 76. Ibidem. 
aazelf dat CDA-leden, 77. Borstlap en Klop (red.), De groei naar het CDA, 140. 
I vertegenwoordigende 78. Stuk Bibo aan Andriessen, 17 oktober 1975. Archief-KVP 955. 
in te stemmen met het 79. De verdeeldheid, die was gebleken in de AR-delegatie, zette zich voort tij- 
a richtsnoer en het met  dens  het CDA-congres. Gelet op het aantal voorstemmers, moet tevens een 

Die van De Koning: deel van de AR-afgevaardigden vóór de resolutie hebben gestemd. 
rogram en beleid  dui-  80. Van Woudschoten tot Hoogeveen, 57. 

ame op CDA-bestuur- 81 Notulen partijbestuur ARP, 29 augustus 1975. Archief-ARP. 
A met overtuiging (of: 82. Ibidem. Er was een blanco stem uitgebracht. Tot de tegenstemmers be- 
satste formulering kon hoorden, blijkens de notulen van de vergadering, G. van Sliedregt, M.H.L. 
estelde tekst, die luid- Westrate en J.P.I. van der Wilde. R. Zijlstra stemde, eveneens blijkens de 
inning plaats te vinden notulen, vóór de resolutie. Op 30 augustus 1975 ging het hoofdbestuur van 
)litiek handelen.' Stuk de ARJOS nog een stap verder. Het verklaarde van oordeel te zijn dat, ge- 

955. 
:elfspreked dat leden 

geven de situatie met betrekking tot het CDA de status  quo  diende te wor-
den gehandhaafd, hetgeen betekende dat het CDA nu niet met één lijst de 

e voor het program en verkiezingen kon ingaan zolang dit geschilpunt niet was opgelost. Van 
n en dat daaruit voort- Woudschoten tot Hoogeveen, 58-59.  
id  en dat-zij bereid zijn $3 Floogendijk was als directeur van de Dr. A. Kuyperstichting op 25 augus- 
op deze grondslag ge- tus 1975, de maandag na het CDA-congres, opgevolgd door A.M. Oostian- 
rgeer: 'Het is vanzelf- der. 
ven in de artikelen 2 84 open brief aan partijraad ARP. Archief-KVP 1026. 

ijn in  bet politiek pro- 85. Ibidem. 
zal bij zijn bereidver- 86. Ibidem. 
lijk moeten verklaren 87 Ibidem. 
.jft.' Ibidem. 88. Ibidem. 
CDA en dus ook van 89. ibidem. 
olitieke handelen de 90. Van Woudschoten tot Hoogeveen, 61. 
schrijven en op basis 91. Ibidem, 63-64. Ook Andriessen stelde die avond, dat het CDA 'in een kri- 
uit te dragen.' Krui- tieke fase' was gekomen. Ibidem, 64-65. 
rschuer, met wie hij 92. Ibidem, 66-67. 

93. De brochure waarnaar wordt verwezen is: A.F. de Savornin  Lohman,  De 
scheidslijn ('s-Gravenhage 1922). 
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94. Van Woudschoten tot Hoogeveen, 68. 
95. Ibidem, 68-69. van een lijst en \0 

96. R.J.H. Kruisinga, "Alleen met Jan Rap en zijn maat". Alleen met wat vra- 
De heer CcflJ)Onl0l g 
de ene lijst (.0) niet 

gen aan de ARP', De Nederlander, 19 september 1975. het CDA heeft dit Pt 
97. Hervormd Nederland, 13 september 1975. Woudschoten een pr( 
98. Ibidem. 
99. Ibidem. In dit interview liet Verschuer zich overigens opvallend gematigd 

ARP zal zich nsoetet 
beletsel is voor één 1 

uit over het kabinet-Den Uyl. Op de vraag of hij 'blij' was met het kabinet, spraak dan oefent h 
antwoordde hij: 'Dit kabinet is in de huidige omstandigheden het best en de KVP hebben h 
gelijke. Maar de formule is uit den boze. Dat de PvdA in de regi-ihg zit en één lijst gezien. De I 
verantwoordelijkheid meedraagt is in de gegeven omstandigheden met de 
werkloosheid en de economische recessie wel het beste.' Op de vraag 'Maar 

verschil van mening 
voor de sta1 naar de 

u kiest nu voor de PvdA?', antwoordde hij: 'Zoals de verhoudingen liggen 112. Ibidem. 
is een regering met de PvdA het beste. En als de PvdA bereid is zich in de 
komende periode redelijk op te stellen en op voet 

113. Ihidern 
van gelijkwaardigheid wil 

discussieren en ons niet met dictaten om de oren wil ketsen, dan behoort 
114. Ibidem. 
115. ihidein Hoogeildijk 

voortzetting van dit beleid na de verkiezingen tot de mogelijkheden en wen- 
selijkheden.' Ibidem. 116. Ibidem 

100. De Nederlander, 26 september 1975. 
117. Ibidem 
11$. Mededehl]g Verget 

101. Ibidem. 197. Archief-KVP 
102. Ibidem. [19. Zie: Steenkamp, No 
103. Notulen partijbestuur ARP, 12 september 1975. Archief-ARP. Er was één 1 november 1975, 

onthouding. 120. Verslag dagelijks bt 
104. Ibidem. Zie ook: A.M. Oostlander, Voor een duurzame samenwerking. Ar- chief-KVP 179; Notitie voor de partijraad d.d. 27 september 1975 met be- 

121. ihideiri.  
122. VOn Woudschoten t 

trekking tot het functioneren van de grondslag van het CDA, 15 september tenliJst partijbestUU 
1975. Archief-KVP 955. mevr. Lcyten stemé 

105. Notulen extra partijraad ARP, 27 september 1975. Archief-ARP. staat slechts te leze 
106. Ibidem. Tijdens de partijraad hadden ook Goudzwaard en J.H. Grosheide bracht, drie stemm( 

hiervoor gepleit. CDA 15 novembel 
107. Kort verslag eerste vergadering CDA programcomnijssie, 11 september 123. Notulen bestuursv( 

1975. Archief-KVP 1042. Zie ook: B. Goudzwaard, Eerste schets van even- 
tuele algemene politieke beginselen van het CDA, 

124. Intern had Verschi 
1 schil van mening september 1975. Archief- KVP 1042. De samenstelling van deze commissie was als volgt: Goudzwaard Scholten, 5januari 

(voorzitter), Penders (secretaris); Aantjes, Albeda, Andriessen, Beelaerts 125. De Nederlander, 21 
van Blokland, Boertien, L. Crijns, Th.M. Hazekamp, Kruisinga, L.M. van 126. Ihidem. Vgl. ook 1 
Leeuwen, J.L.G.  Schneider  en K. de Vries (leden); J. Kremers (adviseur). Verseliner kan zelf 

108. Basis voor het gesprek dienden te zijn de federatiestatuten van het CDA, ter van de CHU z 
de afspraken in Woudschoten en de congres-resolutie. Ook het in par. 5.6 ggelijks bestuur CD 
geciteerde schrijven van de CHU-top aan de AR-top moest erbij worden 
betrokken. 

127. De Nederlander, Z 
128. Besluitenlijst dage 

109. Als basis voor het gesprek noemde de KVP soortgelijke elementen als de Van Agt was ook 
CHU. legatie op het ovel 

110. Zie: Steenkamp, Stellingen en vraagpunten voor Berg en Dal, 30 oktober 129. Ibidem. 
1975. Archief-KVP 955. 130. De commissie besi 

111. Verslag dagelijks bestuur CDA, 30 en 31 oktober 1975. Archief-KVP 955. mevr. De Graaf, I 
Kort hierna reageerde AR-partijsecretaris Corporaal als volgt op een door van der Top, C. d( 
het presidium ingediende ontwerp-conclusie, waarin stond dat het dagelijks 
bestuur in het bestaande verschil van mening over de 

131. Brief presidium C 
november 1975. persoonlijke aan- 

spreekbaarhejd op de grondslag geen beletsel zag voor de totstandkoming urn reeds een plai 
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moest erbij worden 

ijke elementen als de 

en Dal, 30 oktober 

75. Archief-KVP 955. 
als volgt op een door 
;ond dat het dagelijks 
Je persoonlijke aan-
r de totstandkoming 

van één lijst en voor de uitbouw van het CDA: 
'De heer Corporaal geeft als zijn mening te kennen, dat de opmerking over 
de ene lijst ( ... ) niet moet worden opgenomen. Het dagelijks bestuur van 
het CDA heeft dit punt nooit als een beletsel gezien. Over de ene lijst is in 
Woudschoten een procedure vastgesteld, die moet worden afgewikkeld. De 
ARP zal zich moeten uitspreken over de vraag of hij vindt of het punt een 
beletsel is voor één lijst. Doet het dagelijks bestuur van het CDA een uit-
spraak, dan oefent het een ongeoorloofde druk uit op de ARP. De CHU 
en de KVP hebben het meningsverschil ook nooit als een belemmering voor 
één lijst gezien. De heer Corporaal is voorts van mening dat het blijvende 
verschil van mening voor velen in de ARP een beletsel moet worden geacht 
voor de stap naar de ene partij.' 

112. Ibidem. 
113. Ibidem. 
114. Ibidem. 
115. Ibidem. Hoogendijk en Veringa waren de eindredacteuren van deze nota. 
116. Ibidem. 
117. Ibidem. 
118. Mededeling Vergeer, in: Besluitenlijst partijbestuur KVP, 17 november 

1975. Archief-KVP 179. 
119. Zie: Steenkamp, Notitie voor discussie dagelijks bestuur CDA 'Haaften' op 

15 november 1975, 8 november 1975. Archief-KVP 955. 
120. Verslag dagelijks bestuur CDA, 15 november 1975. Archief-KVP 955. 
121. Ibidem. 
122. Van Woudschoten tot Hoogeveen, 98; mededeling mevr. Leyten, in: Beslui-

tenlijst partijbestuur KVP, 17 november 1975. Archief-KVP 179. Volgens 
mevr. Leyten stemde ook Aantjes tegen. In het verslag van de bijeenkomst 
staat slechts te lezen, dat acht stemmen vóór dit onderdeel werden uitge-
bracht, drie stemmen tegen, bij één onthouding. Verslag dagelijks bestuur 
CDA, 15 november 1975. Archief-KVP 955. 

123. Notulen bestuursvergadering CHU, 17 november 1975. Archief-CHU 51. 
124. Intern had Verschuer al eens eerder gezinspeeld op aftreden wegens ver-

schil van mening met Kruisinga. Zie: Brief Verschuer aan Tilanus en W. 
Scholten, 5 januari 1974. Archief-Tilanus  Jr.  39. 

125. De Nederlander, 21 november 1975. 
126. ibidem. Vgl. ook hetgeen in het verslag van Haaften staat: 'De heer Van 

Verschuer kan zelf wel met de formulering akkoord gaan, maar als voorzit-
ter van de CHU zou hij dat thans nog niet willen uitspreken.' Verslag da-
gelijks bestuur CDA, 15 november 1975. Archief-KVP 955. 

127. Dc  Nederlander, 21 november 1975. - 
128. Besluitenlijst dagelijks bestuur KVP, 17 november 1975. Archief-KVP 179. 

Van Agt was ook aanwezig geweest bij de voorbereiding van de KVP-de-
legatie op het overleg in Haaften. 

129. Ibidem. 
130, De commissie bestond verder uit Andriessen, Bibo, mevr. E. Borm-Luykx, 

mevr. De Graaf, H. Haenen, J.P. van Iersel, M. de Leng, J.M. Nooy, G.J. 
van der Top, C. de Waal, Wagemakers. 

131. Brief presidium CDA aan leden partijraden ARP en KVP en Unieraad, 24 
november 1975. Archief-KVP 955. In oktober 1975 had het CDA-presidi-
urn reeds een plan ontwikkeld voor een rondrit langs de Kamerkringen in 
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1975. De Telegraaf i 
delijke dagbladen 0 

prominenten.  Maui  
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143. De uitzending von( 

28 september 1976. 
1976. In 1977 naml 
nog  cells  het initiati 
men. Zie: Brief me 
aan circa 500 Nede 
tentje verscheen 05 

144. Notulen partijbeSti 
145. Ibidem, 
146. Nederlandse Geda 
147. 529 kiesvereniging 

men uitgebracht. I 
207 op mevr. Kras 
Nederlandse Geda 

14$. In de partijbeStuu 
stuursvoorstel0m 
eveld-Wouters te C 

men blanco en één 
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de eerste helft van 1976, met als doel het enthousiasmeren van het kader 
via informatie, communicatie en persoonlijke ontmoeting, alsmede de sti-
mulering van de totstandkoming van CDA-verbanden in Kamerkringen en 
gemeenten. Van de landelijke top zouden telkens enkele leden van het 
CDA-presidium aanwezig zijn, aangevuld met enkele personen uit de da-
gelijkse besturen van de drie partijen en een vertegenwoordiger van de 
rechtstreekse leden uit het algemeen bestuur. Plan rondrit Kamerkringen, 
oktober 1975. Archief-KVP 955. Zie ook de aankondiging van de rondrit, 
in: De Nederlander, 23 januari 1976. 

132. De 'emotionele' en 'bindende' naam 'Wij horen bij elkaar' is geopperd door 
A.H.A. Veenhof. Interview Rijpstra, 27 juli 1990; interview Veenhof, 13 au-
gustus 1991. Op 24 november 1975 had Rijpstra een gesprek met Kruisin-
ga om van hem te vernemen, of hij tot medewerking aan de vorming van 
een gemeenschappelijke lijst bereid was. Trouw, 22 november 1975. 

133. Trouw, 25 november 1975 (onder het kopje 'Brabants alternatief voor 
CDA'). Vgl. ook: De Volkskrant, 3 december 1975. Zie voorts de oproepen 
tot eenheid van het CDA-Geldrop, het CDA-Haarlemmermeer, het dage-
lijks bestuur van de KVP-kring Gelderland, het CDA-Arnhem, het CDA-
verband in Leiden, het CDA-bestuur te Uithoorn, de CDA-fractie in de 
Provinciale Staten van Utrecht, het Jong Management van het NCW, het 
bestuur van het CDA-verband te Zaltbommel, het CDA te Oss, het CDA 
te Tilburg, het CDA-bestuur en de CDA-fractie in Heemskerk, het CDA-
Rotterdam, de Kamerkring Den Bosch van de CHU, de CDA-afdelingen 
te Beuningen-Weurt, Groesbeek en Malden-Heumen, de KVP-afdelingen 
te Millingen, Overasselt, Ubbergen en Wijchen en de bestuurscommissie 
van het CDA in Zeist, zoals geciteerd in: De Nederlander, 28 november 
1975, 5 december 1975 en 12 december 1975. 

134. Uitgenodigd voor de bijeenkomst waren M.J.M. Ahsmann (Heerlen), G.J.N. 
van den Berg (Bilthoven), A. Berkhout (Arnhem), J. Beuving (Hoogezand), 
A.M. Boersma (Boxtel), F. Braaksema (Leeuwarden), F. Burger (Wemel-
dinge), J. Caspers (Wierden), J. van Dis (Hilversum), Th.C. Esselaar (Voor-
schoten), J. van 't Hoof (Ubach over  Worms),  H. Hoppener (Rotterdam), 
Krajenbrink (Bleiswijk), mevr. A. Kruyswijk-Sap (Ouderkerk aan de Am-
stel), J.J. van der Laan (Nunspeet), mevr. J.M.B. Lansinic-van Dam (Nij-
megen), De Leng (Bavel), T.E. Meirink (Veendam), T.W. Mertens 
(Utrecht), J. van Noord (Dwingeloo), R.H.P. Oudenhoven (Almelo), 
G.E.N. Perik (Enschede), C.L. Rijpma (Leeuwarden), Rijpstra (Hoofd-
dorp), H.J.M. Schellekens (Bergen op Zoom), mevr. W. Schuiling (Assen), 
W.R. van der Sluis (Bilthoven), E.A.L. Somer (Rotterdam), mevr. Stalpers-
Trouw (Amsterdam), B. Tanmiinga (Leeuwarden), R.E.J.M. van der Toom 
(Zevenbergen), 0. Travaille (Sondel Gaasterland), A.H.A. Veenhof (Mid-
delbeers), M.B.H.J. van Vlijmen (Heemstede), mevr. J.H. Vos-Muller (Be-
verwijk), Wagemakers (Den Bosch), J.Waterman (Smilde), mevr. A.M. van 
der Werf-Terpstra (Leuvenum), F. Wessels (Helmond), J.P. Wijn (Utrecht), 
B. Wind (Arnhem), J.A. Zijlstra (Almelo). Lijst van uitgenodigden voorbij-
eenkomst 'CDA, ja!'. Archief-Van der Werf. De meesten zijn ook inderdaad 
naar Utrecht gekomen. 

135. Getuige: Ondertekening ontwerp dankbrief actiecomité aan 'prominenten' 
(zie hieronder), zonder datum (december 1975). Archief-Van der Werf. Op 
20 en 21 december 1974 waren op initiatief van mevr. Van der Werf-Terpstra 
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en haar collega-kringvoorzitters van Dordrecht en Brabant, respectievelijk 
C.A.G. Vos en Wagemakers, al eens alle KVP-kringvoorzitters (en hun echt-
genotes) bijeengekomen voor een 'klein weekend' in Leuvenum. Doel van 
dit treffen was blijkens de convocatie geweest 'méér contact en béter contact 
van kringvoorzitters'. Brief Vos, Wagemakers en mevr. Van der Werf-Terp-
stra aan kringvoorzitters KVP, 6 december 1974. Archief-Van der Werf. 

136. Inzending Rijpstra ten behoeve van De groei naar het CDA, 1 mei 1980. Ar-
chief-KVP 4172. 

137. De tekst van deze advertentie luidde: 
'Wat in 10 provincies kan, wat in 355 Nederlandse gemeenten kan, dat moet 
landelijk ook kunnen: Eén CDA-lijst. 
Met dezelfde gezonde realiteit. 
Met hetzelfde elan. In het belang van velen. Daarom vragen wij uw hulp 
voor de actie "Wij horen bij elkaar". 
Spreek u uit en stuur ons onderstaand strookje. 
Dan komt onze wens - één CDA-lijst - een stuk dichterbij. 
Ben gezonde zaak voor de toekomst van ons land! Voor allen.' 
Archief-Van der Werf. 

138. Zie: Brief Rijpstra (namens actiecomité) aan leden partijraden ARP en 
CHU en partijbestuur KVP, 9 december 1975. Archief-KIJF 924. 

139. Nationaal manifest 'Wij horen bij elkaar'. Archief-KVP 924. 
140. Christen-Democratische Actie - Nationaal Manifest, adhesiebetuigingen 

'prominenten'. Archief-KVP 924. Zie ook: De Nederlander, 12 december 
1975. De Telegraaf berichtte op 6 december 1975 als een van de eerste lan-
delijke dagbladen over het manifest (onder de kop 'CDA krijgt steun van 
prominenten. Manifest wordt op grote schaal verspreid'). 

141. Interview Schmelzer, 8 januari 1990; interview Kremers, 11 juni 1991; in-
terview Veenhof, 13 augustus 1991. 

142. Brief Krajenbrink aan schrijver dezes, 2 augustus 1991. Zoals hierboven ver-
meld, behoorde Krajenbrink ook tot de genodigden voor de bijeenkomst in 
Utrecht. 

143. De uitzending vond - voorzover ik althans heb kunnen nagaan - plaats op 
28 september 1976. Zie de aankondiging in: De Nederlander, 24 september 
1976. In 1977 namen Berkhout, Veenhof en mevr. Van der Werf-Terpstra 
nog eens het initiatief tot een advertentie met een oproep om CDA te stem-
men. Zie: Brief mevr. 'Van der Werf-Terpstra (namens de initiatiefnemers) 
aan circa 500 Nederlanders, 16 mei 1977. Archief-Van der Werf. De adver-
tentie verscheen onder meer in De Telegraaf, 24 mei 1977. 

144. Notulen partijbestuur ARP, 28 november 1975. Archief-ARP. 
145. Ibidem. 
146. Nederlandse Gedachten, 19 december 1975. 
147. 529 kiesverenigingen hadden bij de stemming in totaal 1170 geldige stem-

men uitgebracht. Daarvan waren er 651 uitgebracht op De Boer (55,6%), 
207 op mevr. Kraaijeveld-Wouters (17,7%) en 312 op Sj. Jonker (26,7%). 
Nederlandse Gedachten, 8 november 1975. 

148. In de partijbestuursvergadering van 20 september 1975 - waarin het be-
stuursvoorstel om een alfabetische voordracht van De Boer en mevr. Kraaij-
eveld-Wouters te doen aan de partijraad met 16 stemmen vóór, zeven stem-
men blanco en één stem tegen was aangenomen - had De Koning over bei-
de kandidaten opgemerkt: 
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'Er bestaan twijfels of ze wel de meest geschikte figuur zijn voor deze func- 
tie  en beiden hebben zorg over een combinatie van het voorzitterschap met 
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Mevr. Kraaijeveld heeft op dit moment veel moeite met betrekking tot de hadden de drie fra  
standpunten die KVP en CHU hebben ingenomen. Om kort te gaan staan 
zij volledig achter de mening die de heer Aantjes heeft verwoord. 
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Minuut  behorend bij de notulen van de partijbestuursvergadering  d.d. 20- 9-1975 betreffende de discussie gevoerd in verband 

1.
» Verseerste gei l

ties 

ag
KVP- met agendapunt 11. Ar- chief-ARP.  163 cl de instelling 

149. Rede Verschuer, besloten Unieraad, 13 december 1975. Archief-CHU  30.  150. Ibidem. Kruisinga, die inmiddels zijn verzet tegen de lijst 

sleelt, 5  oradisch 
svas, na oi ste  ene - mede  on-  

der druk van Verschuer— had opgegeven, stelde tijdens deze Unieraad: 'Ook  li rigvan de Lockhr 
onder de huidige in de landelijke politiek uitermate moeilijke omstandig- heschou  
heden moeten wij met begrip voor elkander de bevordering van de chris- let 1,i,r de laatste 
ten-democratische eenheid als centrale doelstelling willen zien.' Elementen  tieoorzitters  diem  
uit rede Kruisinga, Unieraad, 13 december 1975. Archief-CHU 30. 151. Notulen Unieraad, 13 december 1975. Archief-CHU 30, 

jeg, zoals ook blec
21necnschap 

152. Ibidem. 
153. 

 
Besluitenlijst partijbestuur KVP, 15 december 1975. Archief KVP 179. 

bliv
Ie 

 oorbecal tijder 
bijeenkonien. Zie 

154. Besluitenlijst dagelijks bestuur KVP, 17 december 1975. Archief-KVP 247.  CHUfract1eled 
155. Politiek Nieuws, februari 1976. 
156. Door een commissie onder leiding van Verschuer, die het Rapport grond- 

164Mededeling  Aantj
Aic/n-'1'  955. 

slag en politiek handelen opstelde. Zie par. 6.3. parlement geen aa 
157. Zie: Bijlage bij besluitenlijst drie fr 11 december 1975. Ar-  Andriessen, daareactiebesturen, 

chief-KVP 4506. Brief KVP-Tweede-Kamerfractie aan Tweede-Kamer- einddoel als vOorv
Brief fracties ARP en CHU, 18 december 1975. Ibidem. 165. besturen Tw 

158. De samenstelling van de knelpuntenwerkgroepen was als volgt: overheids- 
uitgaven en collectieve lasten: Hermes en Notenboom (KVP),  Beumer en 
mevr. Van Leeuwen (ARP) en W. Scholten (CHU); beleid ten aanzien van 

166 Versla-1,'  gemeenSc
der van de aflossu 

ondernemingen: Van der Gun en Peijnenburg (KVP), Van Houwelingen en 418 1. 
Roolvink (ARP) en Van der Mei (CHU); beleid ten aanzien van de zelf- 
standigen: De Bekker en A.J.W. Krosse (KVP), De Boer en De Koning 

167 op de ergaderin
erden de te 1976  

(ARP) en Wisselink (CHU); onderwijs: Hermes en G.J. ter Woorst (KVP), 
mevr. Kraaijeveld-Wouters en Veerman (ARP) en Van Leijenhorst (CHU);  Ina was ontleend; 
inkomenspolitiek en bezitsvorming: Van der Gun en Peijnenburg (KVP), 168 Notulen Unieraac  
Van Houwelingen en Roolvink (ARP) en Kruisinga (CHU); grondpolitiek: 169  Dc  
De Bekker en Van Schaik (KVP), Van Dam en De Koning (ARP) en Tol- 170. Ibiderri. 
man (CHU); volkshuisvesting: Bremen en P.A.M. Cornelissen (KVP), Aan-
tjes en J.N. Scholten (ARP) en Tohnan (CHU); mediabeleid: mevr.  Gar-  

171. Rapport commiss 
172 Bijlage  hij advies 

deniers-Berendsen en Van der Sanden (KVP), Schakel en J.N. Scholten 
(ARP) en Van Leijenhorst (CHU); veiligheidsbeleid: Van 

SO. 

Ameisvoort en 
J. van Eisen (KVP), mevr. Van Leeuwen en J.N. Schuiten (ARP) en Tila- 
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uur zijn voor deze func- nus (CHU); en bestuurlijke indeling: H.J.B. Aarts en Bremen (KVP), De 
het voorzitterschap met Kwaadsteniet en Schakel (ARP) en Wisselink (CHU). 
vel partij organisatorisch 159. De vergaderingen werden tenminste eens per week, soms twee keer in de 
de politieke reserves op week gehouden, en wel op achtereenvolgens 3, 10, 16, 23 en 30 maart, 6 en 
len het geval was. Het 27 april 1976. 
ieke koers die het CDA 160. Besluitennota tiende gemeenschappelijke vergadering Tweede-Kamerfrac- 

ties ARP, CHU en KVP, 4 mei 1976. Archief-KVP 4181. Op 2 maart 1976 
e met betrekking tot de hadden de drie fracties reeds gezamenlijk één onderwerp van de Kamer- 
Om kort te gaan staan agenda besproken. Het betrof de voorgestelde wijziging van de Waterlei- 

.eeft verwoord. dingwet, beter bekend als het voorstel tot fluoridering van het drinkwater. 
serves op gepaste wijze Dit was de eerste gemeenschappelijke fractievergadering over de Kamer- 
n partijvoorzitterschap. agenda. Van Spanning, 'Het gemeenschappelijk fractieberaad', 5. 
ij voor zijn rekening te 161. Besluitenlijst fractiebesturen KVP, ARP en CHU, 4 mei 1976. Archief- 

CDA 1. 
Lursvergadering d.d. 20- 162. Verslag eerste gemeenschappelijke vergadering van de Tweede-Kamer- 
met agendapunt 11. Ar- fracties van KVP, ARP en CHU, 18 mei 1976. Archief-KVP 4482. 

163. Sinds de instelling van het DA-fractieberaad is in de Tweede Kamer nog 
1 975. Archief-CHU 30. slechts sporadisch met afzonderlijke woordvoerders opgetreden. Een eer- 
de ene lijst - mede  on-  ste keer was, na overleg in de gemeenschappelijke fractie, bij de behande- 
ns deze Unieraad: 'Ook  ling  van de  Lockheed-affaire. Een tweede keer was bij gelegenheid van de 
e moeilijke omstandig- algemene beschouwingen 1976, toen men van oordeel was dat, aangezien 
vordering van de chris- het hier de laatste begroting van het kabinet-Den Uyl betrof, de drie frac- 
willen zien.' Elementen tievoorzitters dienden te spreken. Dit gebeurde eveneens na onderling over- 
chief-CHU 30. leg, zoals ook bleek uit de gezamenlijk ingediende moties. Van Spanning, 
/30. Het gemeenschappelijk fractieberaad', 5. Wel zouden de drie 'subfracties', 

bijvoorbeeld tijdens de kabinetsformatie van 1977, nog regelmatig informeel 
Archief KVP 179. bijeenkomen. Zie onder meer: Stukken betreffende vergaderingen van 

.975. Archief-KVP 247. CHU-fractieleden in de fractie van het CDA, 1977-1978. Archief-CHU 418. 
164. Mededeling Aantjes, in: Besluitenlijst dagelijks bestuur CDA, 18 april 1975.  

:lie  het Rapport grond- Archief-KVP 955. Ook Aantjes had in de toenmalige ontwikkelingen in het 
parlement geen aanknopingspunten gezien voor een dergelijke stap. Volgens 

.1 december 1975. Ar- Andriessen, daarentegen, hadden de bewindslieden de fout gemaakt het 
aan Tweede-Kamer- einddoel als voorwaarde te stellen om aan het proces te beginnen. Ibidem. 

4 165. Brief besturen Tweede-Kamerfracties KVP, ARP en CIT[J aan leden Twee- 
as als volgt: overheids- de-Kamerfracties KVP, ARP en CHU, 25 mei 1976. Archief-KVP 4181. 
)m (KVP), Beumer en 166. Verslag gemeenschappelijk beraad fracties KVP, ARP en CHU in het ka- 
beleid ten aanzien van der van de aflossing van de politieke hypotheek, 31 mei 1976. Archief-KVP 
Van Houwelingen en 4181. 

n aanzien van de zelf- 167. Op  dc  vergadering van het algemeen bestuur van het CDA van 19 maart 
e Boer en De Koning 1976 werden de tekst van het program van uitgangspunten en van het ont- 
ir.J. ter Woorst (KVP), werp-verkiezingsprogram vastgesteld. De titel van het verkiezingsprogram- 
in Leijenhorst (CHU); ma was ontleend aan Deuteronomium 8:3. 
n Peijnenburg (KVP), 168. Notulen Unieraad, 10 april 1976. Archief-CHU 30. 
CHU); grondpolitiek: 169. De Nederlander, 28 mei 1976.  

Coning  (ARP) en Tol- 170. Ibidem. 
melissen (KVP), Aan- 17.1. Rapport commissie Noodprocedure, maart 1976. Archief-KVP 180. 
diabeleid: mevr.  Gar-  172. Bijlage hij advies commissie Noodprocedure, 20 april 1976. Archief-KVP 
akel en J.N. Scholten 180. 
I: Van Amelsvoort en 173. Notulen bezinningsbijeenkomst partijbestuur, Kamerfracties en bewinds- 
iolten (ARP) en Tila- lieden ARP, 30 en 31 januari 1976. Archief-ARP. 
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174. Ibidem. 
175. Notulen partijbestuur ARP, 12 maart 1976. Archief-ARP. 
176. O.W.A. Baron van Verschuer, 'Wat bezielt Aantjes?', De Nederlander, 25 

maart 1976. 
177. Ibidem. 
178. Bijlage bij besluitenlijst fractiebesturen ARP, CHU en KVP, 25 maart 1976. 

Archief-KVP 4507. 
179. Nederlandse Gedachten, 16 april 1976. 
180. Brief Goudzwaard aan bestuur CDA, 12 april 1976. Archief-Goudzwaard. 
181. Ibidem. 
182. Open brief van 100 leden van de ARP, 23 april 1976. Archief-ARP. Tot de 

ondertekenaars behoorden Van Dongen, Heerma, P.J.A. Idenburg, H.A. 
van der Meer, Stavast, H. Westrate en M.H.L. Westrate. 

183. Brief dagelijks bestuur Verband van verenigingen van AR-gemeente- en 
provinciebestuurders aan redacties Nederlandse Gedachten, De Nederlan-
der en Politiek Nieuws, 27 april 1976. Archief-ARP. De brief was namens 
het Verband ondertekend door Van der Sluis (voorzitter) en Van den Bos 
(secretaris). 

184. Besluitenlijst dagelijks bestuur CDA, 20 augustus 1976. Archief-KVP 956. 
185. Besluitenlijst algemeen bestuur CDA, 29 augustus 1976. Archief-ARP. 
186. Schakel, De laatste der mannenbroeders, 187-188. 
187. Verslag gesprek dagelijks bestuur-bewindslieden ARP, 9 september 1976. 

Archief-ARP. Over De Boer staat in deze notulen te lezen: 'Spreker meent, 
dat er een einde moet komen aan het voortdurend rondlopen met negatie-
ve gevoelens: "het moet dan maar". Dit leidt ook tot een vermindering aan 
politieke invloed onzerzijds. We moeten proberen te komen tot een nieuw 
elan, we moeten zelf weer het voortouw nemen en zo invloed op het beleid 
proberen uit te oefenen.' In de rond deze tijd verschenen interne ARP-no-
title  'Hoe ziet de ARP de ontwikkeling van het CDA?' werd er sterk de na-
druk op gelegd, dat de beslissing om met één lijst uitte komen een belang-
rijke stap betekende en niet geïsoleerd kon worden bekeken: 'Eén lijst heeft 
gevolgen voor de andere sectoren. Er zal een zware druk van uitgaan om 
te integreren, bevoegdheden over te dragen enzovoort.' Notitie 'Hoe ziet 
de ARP de ontwikkeling van het CDA?' Archief-ARP. 

188. Besluitenlijst partijbestuur ARP, 3 september 1976. Archief-ARP. 
189. Nederlandse Gedachten, 1 oktober 1976. 
190. Brief bestuur Centrumgespreksgroep (Richter, voorzitter; K.A. Abeisma, 

vice-voorzitter; De Snayer, secretaris) aan Unieraad CHU, 20 september 
1976. Archief-CHU 30. 0p4 augustus 1976 had de voormalige voorman van 
de CHU, Beernink, in een persoonlijke aantekening, getiteld 'Wat te doen 
met het CDA?', als 'denkbare mogelijkheden' genoemd: bedanken als lid 
van het CDA; indienen van een eigen  CH-lijst; oprichten van een  CH  werk-
groep of werkgemeenschap; indienen van een  CH-bijlijst naast de CDA-
lijst (te verbinden met de CDA-lijst); plaatsing van een  CH  'verontruste' op 
een verkiesbare plaats op de lijst van het CDA; en aanvaarding van het 
CDA. Handgeschreven persoonlijke aantekening Beernink, 'Wat te doen 
met het CDA?', 4 augustus 1976. Archief-Beernink 30. In een eerdere fase 
had mevr. Leyten hem geschreven: 'Als we niet met een lijst uitkomen als 
gevolg van de formatie-Burger, heeft Burger zijn zin en is tegelijkertijd het 
absolute einde van de christen-democratie in Nederland ingeluid. Natuur- 
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lijk moet het CDA geen bijwagen worden, maar een eigen weg kan alleen 
'f-ARP. met het CDA. Als dat er niet komt, zal de KVP verdwijnen, de CHU bij- 
es?', De Nederlander, 25 wagen worden van de VVD en de ARP van Den Uyl.' Handgeschreven 

brief mevr. Leyten aan Beernink, 25 maart 1975. Archief-Beernink 29. 
191. Enkele elementen uit rede Kruisinga, Unieraad, 25 september 1976 te 10.00 

I en KVP, 25 maart 1976. uur. Archief-CHU 30. 
192. Notulen Unieraad, 25 september 1976. Archief-CHU31. Tegen stemden de 

leden Heukels, Reus en De Snayer. Alle 12 adviserende leden van de Unie- 
6. Archief-Goudzwaard. raad stemden vóór. 

193. Ibidem. 
76. Archief-ARP. Tot de 194. Deze conmiissie bestond tot maart 1975 uit De Zeeuw (voorzitter), Krajen- 

P.J.A. Idenburg, H.A. brink (secretaris); Aantjes, Andriessen, De Koning, Kruisinga en Verschuer. 
strate. Na het vertrek van De Zeeuw als KVP-partijvoorzitter werd in deze vacatu- 
i van AR-gemeente- en re voorzien door benoeming van mevr. Leyten. Steenkamp ging als voorzit- 
iedachten, De Nederlan- ter van de commissie optreden. Voor een vroege versie, zie: Nota verdeel- 
P. De brief was namens sleutel CDA-lijst c.q. Kamerzetels, 7 november 1973. Archief-KVP 4173. 
irzitter) en Van den Bos 195. Ter vergelijking: de KVP bezette op dat moment 27 zetels, de ARP 14 en 

de CHU zeven. Bij één zetel winst zou de CHU op tien zetels komen. Daar- 
1976. Archief-KVP 956. entegen zou pas bij vijf zetels verlies ten opzichte van het resultaat van 1972 
1976. Archief-ARP. de CHU een zetel inleveren en op acht uitkomen. Technisch lijstvoorstel. 

Archief-ARP.  
RP,  9 september 1976. 196. De navolgende reconstructie van de lijsttrekkerskeuze is gebaseerd op in- 

e lezen: 'Spreker meent, terview Verschuer, 13 januari 1990; interview mevr. Leyten, 16 augustus 
rondlopen met negatie- 1990. Vgl. ook Borstlap en Klop (red.), De groei naar het CDA, 142-143, 
)t een vermindering aan 146-147. Volgens het NIPO dachten de kiezers van KVP, ARP en CHU er 
te komen tot een nieuw als volgt over: 
zo invloed op het beleid heeft gestemd 
henen interne ARP-no- KVP ARP CHU ARP+CHU+KVP 
A?' werd er sterk de na- (=CDA) samen  
it  te komen een belang- % 
bekeken: 'Eén lijst heeft Biesheuvel 14 16 36 18 
re druk van uitgaan om Aantjes 10 27 16 15 
oort.' Notitie 'Hoe ziet Andriessen 25 4 - 15 
LRP. Van Agt 18 5 11 14 

Archief-ARP. Zijlstra 3 27 16 11 
Steenkamp 13 11 5 11 

Jrzitter; K.A. Abeisma, Kruisinga 1 3 23 5  
id  CHU, 20 september Lubbers 2 3 5 3 
cormalige voorman van Bron: Elseviers Magazine, 2 oktober 1976. 
g, getiteld 'Wat te doen 197. In de beginjaren van hun fractievoorzitterschap hadden Aantjes en An- 
oemd: bedanken als lid driessen, die beiden bouwspecialisten waren, nog nauw en over het alge- 
:hten van een  CH  werk- meen harmonieus samengewerkt. Zie bijvoorbeeld Van der Werf, Frans An- 
-bijlijst naast de CDA- (triessen, 52-53. 
en  CH  'verontruste' op 198. Notulen bezinningsbijeenkomst partijbestuur, Kamerfracties en bewinds- 
n aanvaarding van het lieden ARP, 30 en 31 januari 1976. Archief-ARP. Een rol hierbij speelde, 
eernink, 'Wat te doen dat Lubbers zich in september 1975 via een artikel in Trouw had gemengd 
30. In een eerdere fase in de grondslagdiscussie van dat moment. In dat artikel had hij een brug- 
t een lijst uitkomen als functie naar de ARP vervuld. Zie: R.F.M. Lubbers, 'CDA naar programma 
i en is tegelijkertijd het geen middenpartij. Conservatisme dreigt van rechts én van links', Trouw, 
rland ingeluid. Natuur- 24 september 1975. 
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199. In augustus 1967 had hij zijn handtekening gezet onder het adres van de 6 De laatste 
KVP-radicalen. Zie par. 3.5. 

200. Vgl. ook het interview met Van Agt in De Tijd, 18 juni 1976. 
201. Besluiten congres CDA, 10 en 11 december 1976. Archief-KVP 929. 
202. Vernieuwing in samenspraak. CDA (Den Haag z.j. (1976)), 40. Op 11 maart 

1977 zou het algemeen bestuur van het CDA definitief besluiten vóór de 
verkiezingen geen voorkeur uit te spreken voor verdere samenwerking met 
de progressieven. Wel was het van oordeel, dat het CDA bereid diende te 

6.1 De verkiezili 
zijn na de verkiezingen als eerste met de PvdA te praten. Besluitenlijst al- 
gemeen bestuur CDA, 11 maart 1977. Archief-KVP 949. Voor de AR-par-
tijraad van 7 mei 1977 verklaarde De Boer niettemin: 'ik voor mij geef, èn IiId 
vanuit ons programma, èn vanuit die vraagstukken die om een bijzondere Waren ARP,  CH  
krachtsinspanning van de regering vragen, aan het voortzetten van de  corn-  nog met succes u 
binatie tussen christen-democraten en socialisten de komende vier jaar de tionaire bewindsli voorkeur.' Bezielde democratie. ARP ('s-Gravenhage 1977) 7. 
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ider het adres van de 6 De laatste voorbereidingen (19764980) 
mi 1976.  
chief-KVP 929. 
76)), 40. Op 11 maart 
tief besluiten vóór de 
re samenwerking met 
IDA bereid diende te 6.1 De verkiezing van de eerste vice-fractievoorzitter 
aten. Besluitenhjst al- 
)49. Voor de AR-par- 

'ik voor mij geef, èn Op 23 maart 1977 viel het kabinet-Den Uyl op de grondpolitiek.  
lie  om een bijzondere Waren ARP, CHU en KVP bij de kabinetsformatie van 1973 
ortzetten van de com- nog met succes uiteen gedreven, thans trokken de antirevolu- 
komende vier jaar de tionaire bewindslieden Boersma en W.F. de Gaay Fortman één 
- 1977) 7. lijn met de KVP-ministers .2 

Dit betekende niet dat de op de kabinetscrisis volgende verkie- 
zingscampagne van het CDA, die door Van Agt in het teken 
werd gesteld van de noodzaak van een 'ethisch réveil',3  ook eens- 
gezind werd gevoerd. In een intern evaluatierapport van het 
Centraal Verkiezingscomité (CVC) zou in dit verband worden 
opgemerkt, dat de parlementaire geschiedenis van de afgelopen 
jaren het CDA daarvoor te veel parten had gespeeld: 'Een po- 
litieke beweging neemt deel aan een kabinet en draagt daarvoor 
dan ook de verantwoordelijkheid of een politieke partij is in 
de oppositie en staat vrij ten opzichte van dat beleid. Een weg 
daartussen is uiterst moeilijk begaanbaar.` Hiernaast speel- 
den volgens het CVC het 'solistische' optreden van de lijsttrek- 
ker een rol, alsook het feit dat de kabinetscrisis op een ongele- 
gen moment was gekomen en niet de steun en de sympathie ge- 
noot van het gehele CDA: 'In de campagne is niet duidelijk ge- 
worden, dat het CDA zo moest handelen en dat het niet anders 
kon. 15 
Op de dag van de verkiezingen sprak het CVC over 'de kleur 
van het commentaar op de verkiezingsuitslag'. Men was het ero- 
ver eens dat de verkiezingsuitslag van 1972, die in totaal 48 ze- 
tels had opgeleverd voor ARP, CHU en KVP, als uitgangspunt 
voor vergelijking zou fungeren. Tot dat jaar hadden de drie con- 
fessionele partijen tezamen zich enkele verkiezingen lang in 
neergaande lijn bewogen. Bij de Statenverkiezingen van 1974 
leek deze neergaande lijn nagenoeg te zijn omgebogen. Het 
CDA diende, zo luidde de redenering, een nieuw elan teweeg te 
brengen in de Nederlandse politiek. Daarom zou de partij bij 
een resultaat van 48 a 50 zetels in haar commentaar slechts 'ge- 
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matigd optimistisch' kunnen zijn. Pas bij meer dan 50 zetels pas-  tie  over een meer( 
te 'tevredenheid'.6  nen forceren CII di 
Dit aantal werd niet gehaald. Bij de verkiezingen kwam het CDA Verschillende van 
uit op 49 zetels. De PvdA behaalde een winst van niet minder historische Kamei 
dan tien zetels. Met 53 zetels kwam zij onbetwist als grootste par- klaarde Kruisiliga 
tij van Nederland uit de stembus. Wel leek, en dat was  psycho-  betreuren. Hij wa 
logisch van belang, Nederland een driestromenland geworden. eens. Nu de stem] 
Daags na de verkiezingen kwam de eerste direct gekozen CDA- baar te zijn voor 
fractie bijeen in de Handelingenkamer van het Kamergebouw.  tie.  Die plaats kW 
De leiding van de vergadering was in handen van de uit de KVP partijvoorzitter Di 
afkomstige Kleisterlee, op dat moment het fractielid met het de eerste ondeflhc 
grootste aantal dienstjaren. Het sprak min of meer vanzelf, dat kenbaarheid van 
Van Agt - de lijsttrekker - fractievoorzitter zou worden. Hij dan de functies  vi  
werd bij acclamatie verkozen.7  De grote vraag was echter wie de worden bekleed d 
eerste ondervoorzitter van de fractie moest worden. ker dit - voor wa 
In de fractie was hierover voorafgaand aan de Kamerverkiezin- mingen in de frac 
gen gesproken. Op voorstel van Andriessen was bij die gele- gen. 13 Ook De I 
genheid besloten het in het Concept Tijdelijk Fractiereglement Koning. meende 
neergelegde automatisme te doen vervallen, waarbij in geval van  tick  is het besluit, 
ontstentenis van de voorzitter het voorzitterschap zou worden nisch ontwikkelel 
waargenomen door de tweede persoon op de nationale kandi- Andriessen verkl 
datenljst. In plaats hiervan diende de nieuwe fractie in een vrije de plaatsgevonde 
stemming te bepalen wie vice-fractievoorzitter zou worden .8 litieke gevolgen Z 
Toen op 26 mei 1977 deze vrije stemming werd gehouden, le- den, hij de eerste 
verde deze 26 stemmen op voor Andriessen, tegen 14 voor Aan- zou trekken: 'Hij 
tjes en vijf voor Kruisinga.9  Nadat de vergadering korte tijd was loyaal medegewe 
geschorst, aanvaardde Andriessen zijn verkiezing, van het CDA. th 
Hierop nam Aantjes het woord en merkte - zonder overigens na 25 mei onverk 
de formele bevoegdheid van de fractiemeerderheid om aldus te zijn mandaat ter 1 
beslissen aan te tasten - op, dat hij er op had mogen rekenen tot Tijdens de volgen 
eerste ondervoorzitter te worden gekozen. De uitslag van de stap verder: 'In d 
stemming bevestigde bij hem 'de angstige vermoedens die reeds geuit dat er spral 
lang bij hem leefden, die echter de laatste maanden wat ver- de KVP om het ( 
minderden, maar die thans weer volop aanwezig zijn. Politiek her als grievend I  
acht spreker het genomen besluit zeer onverstandig. Het zal de Ook in de geschi 
positie van de CDA-fractie gedurende de kabinetsformatie-on-  te zien dat de K 
derhandelingen verzwakken.'10  Aantjes stelde ten aanzien van CDA te overhee 
tien van de 14 op hem uitgebrachte stemmen te weten waar zij machtsgreep van 
vandaan kwamen, namelijk van uit de ARP afkomstige leden spreker niet bete 
van de CDA-fractie. Volgens hem kon echter niet worden te- lid van het presic 
gengesproken, 'dat de uit de KVP afkomstige leden in deze frac- Bij deze gelegen 



dan 50 zetels pas-  tie  over een meerderheid beschikken en daarom besluiten kun- 
nen forceren en doorvoeren'.11  

en kwam het CDA Verschillende van oorsprong antirevolutionaire en christelijk- 
st van niet minder historische Kamerleden vielen Aantjes op dit punt bij. Zo  ver- 
ist  als grootste par- klaarde Kruisinga de uitslag van de stemming 'buitengewoon' te 
n dat was  psycho-  betreuren. Hij was het met de analyse van Aantjes volkomen 
nland geworden. eens. Nu de stemming zo was gelopen wenste hij niet beschik- 
ct gekozen CDA- baar te zijn voor het tweede ondervoorzitterschap van de frac- 
et Kamergebouw.  tie.  Die plaats kwam volgens hem thans toe aan Aantjes.12  AR- 
van de uit de KVP partijvoorzitter De Boer merkte op, dat het bij de verkiezing van 
fractielid met het de eerste ondervoorzitter diende te gaan om de politieke her- 
meer vanzelf, dat kenbaarheid van de drie stromingen binnen het CDA: 'En als 
zou worden. Hij dan de functies van fractievoorzitter en eerste ondervoorzitter 

was echter wie de worden bekleed door leden afkomstig uit de KVP, dan acht spre- 
rorden. ker dit - voor wat de evenwichtige verdeling van de drie stro- 

Kamerverkiezin- mingen in de fractiegremia betreft - een brevet van onvermo- 
was bij die gele- gen.  '13  Ook De Boers voorganger als AR-partijvoorzitter, De 
Fractiereglement, Koning, meende dat de fractie een vergissing had begaan: 'Poli- 

ràarbij in geval van dek is het besluit, op grond van het belang van een zich harmo- 
schap zou worden nisch ontwikkelend CDA, verkeerd."4  

nationale kandi- Andriessen verklaarde hierop dat, als inderdaad zou blijken dat 
fractie in een vrije de plaatsgevonden verkiezing tot eerste ondervoorzitter de p0- 
r zou worden.8  litieke gevolgen zou hebben die de vorige sprekers ervan vrees- 
erd gehouden, le- den, hij de eerste was die daaruit de persoonlijke consequenties 
-gen 14 voor Aan- zou trekken: 'Hij heeft dat eerder gedaan en hij heeft daarna 
ring korte tijd was i loyaal medegewerkt aan de totstandkoming en de bevordering 
zing. van het CDA. Dat heeft hij vóór 25 mei gedaan, dat zal hij ook 
zonder overigens na 25 mei onverkort doen."' Korte tijd later stelde hij inderdaad 
rheid om aldus te zijn mandaat ter beschikking. 

nogen rekenen tot Tijdens de volgende fractievergadering ging Andriessen nog een 
De uitslag van de stap verder: 'In de fractievergadering van 26 mei is de suggestie 
noedens die reeds geuit dat er sprake zou zijn van een georganiseerde greep van 
naanden wat ver- de KVP om het CDA te overheersen. Die suggestie heeft spre- 
rezig zijn. Politiek ker als grievend ervaren omdat dat in alle opzichten onjuist is. 
tandig. Het zal de Ook in de geschiedenis van de totstandkoming van het CDA is 
inetsformatie-on- te zien dat de KVP nimmer heeft gepoogd door manipulatie het 

e ten aanzien van CDA te overheersen. Om elk misverstand over een mogelijke 
te weten waar zij machtsgreep van KVP-zijde in de CDA-fractie uit te sluiten kan 
afkomstige leden spreker niet beter handelen dan zich thans terug te trekken als 
r niet worden te- lid van het presidium."6  

leden in deze frac- Bij deze gelegenheid kreeg Andriessen bijval van de zijde van 
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verschillende van oorsprong antirevolutionaire fractieleden, die kabinet te toetsen 
om overigens uiteenlopende redenen zich inmiddels tegen Aan- formatiecriteria: P 
tjes hadden gekeerd. Zo verklaarde mevr. Van Leeuwen: 'De maatschappelijke 
heer Andriessen heeft meer dan wie ook onder ons geleden  on-  eigen program. 
der de manier waarop de ARP meent met mensen te kunnen CDA/VVD-kabin  
omgaan, Reeds eerder heeft hij voor het CDA een offer ge- CDA, PvdA en 
bracht. Spreekster respecteert en begrijpt zijn beslissing van he- compensatie' blij] 
den.'17  Van Dam voegde hier aan toe: 'Spreker is het eens met gram. Die trof hij 
het criterium dat zo min mogelijk schade moet worden gedaan aan en daarom wi 
aan personen. Maar ook het voorkomen van schade jegens groe- de basis kan zijn' 
pen in het CDA is van groot belang. Wat de laatste tijd jegens Van Agt verweer 
de KVP is beweerd is grievend."8  liggende regeeral< 
Op 6 juni 1977 werd Aantjes door de CDA-fractie alsnog aan- fractie op respect 
gewezen als haar eerste ondervoorzitter, zij het voorlopig slechts stemmen met een 
voor de duur van de kabinetsformatie. Andriessen werd voor- binatie van CDA 
zitter van de programmacommissie van de fractie en zou uit dien lijk verwijt, maar 
hoofde een belangrijke rol spelen tijdens de kabinetsformatie.19  den, die het akko 
De fractie koos Kruisinga tot haar tweede vice-voorzitter.20  Aantjes hield ccli 

met een coalitie 
de. Het was van] 

6.2 De formatie van het kabinet-Van Agt thans te vormen I 
strikt binden aan 

De gang van zaken tijdens de kabinetsformatie van 1977, die ui- ter rekening hou 
terst moeizaam zou verlopen en in totaal bijna zeven maanden ter genoot en de 
in beslag nam, is elders reeds in detail beschreven.2' Hier kan wenste Aantjes d 
derhalve worden volstaan met de constatering, dat een poging VVD niet te bev,  
tot vorming van een kabinet van CDA, PvdA en D'66 in no- hier aan toe: 'Al 
vember 1977 mislukte, mede22  als gevolg van door de PvdA op- matcurs behoeft 
geworpen blokkades in de personele sfeer. Hierop werd onder standpunt van sp 
leiding van informateur Van der Grinten in een relatief kort 1973 het eenmaa 
tijdsbestek een regeerakkoord met de VVD opgesteld.23  Deze te "gedogen" he 
coalitie beschikte in het parlement over 77 zetels. Tijdens het derd 
Bij de besluitvorming over de herziene versie van dit akkoord Aantjes over hei 
op 28 november 1977, bleken zeven leden van de CDA-fractie nen, die met het 
er overwegende bezwaren tegen te hebben. Het betrof de van met het kabinet 
oorsprong antirevolutionaire fractieleden Aantjes, Beumer, De zoals zij spoedig 
Boer, Van Houwelingen, De Kwaadsteniet en Scholten en de uit lijk zei hij: 'Of 
de KVP afkomstige S.J.M. Dijkman. Aantjes merkte over het dcnheid tegemo 
regeerakkoord op: 'De smaak van dit stuk voldoet spreker niet. moeten overtuig 
Hij vindt in dit akkoord ons CDA-program qua geest, kleur en Medio decembe: 
smaak niet terug.924  De fractie had het optreden van het nieuwe sonele invulling 



re fractieleden, die kabinet te toetsen aan de vier het jaar ervoor overeengekomen 
iiddels tegen Aan- formatiecriteria: parlementaire meerderheid, verkiezingsuitslag,  
Tan  Leeuwen: 'De maatschappelijke aanvaardbaarheid en herkenbaarheid van het 
er ons geleden  on-  eigen program. Aan de eerste drie criteria voldeed een 
mensen te kunnen CDA/VVD-kabinet aanzienlijk minder dan een kabinet van 
DA een offer ge- CDA, PvdA en D'66. Daarom moest volgens Aantjes 'over- 
ibeslissing van he- compensatie' blijken in de herkenbaarheid van het CDA-pro- 
er is het eens met gram. Die trof hij in het voorliggende regeerakkoord echter niet 
et worden gedaan aan en daarom was hij 'vervuld van grote twijfels of dit akkoord 
chade jegens groe- de basis kan zijn voor samenwerking met de VVD'.25  
laatste tijd jegens Van Agt verweerde zich door erop te wijzen dat wie het voor- 

liggende regeerakkoord afwees, tijdens de vergaderingen van de 
fractie alsnog aan- fractie op respectievelijk 5 en 15 november niet had mogen in- 
t voorlopig slechts stemmen met een onderzoek naar de mogelijkheid van een com- 

riessen werd voor- binatie van CDA en VVD: 'Niemand leze hieruit een persoon- 
ctie en zou uit dien lijk verwijt, maar spreker kan met het standpunt van enkele le- 
abinetsformatie.'9  den, die het akkoord afwijzen, politiek niet uit de voeten.'26  
e-voorzitter.20  Aantjes hield echter staande, dat de fractie door in te stemmen 

met een coalitie van CDA en VVD een heilloze weg bewandel- 
de. Het was van hem teveel gevraagd te moeten zeggen dat het 
thans te vormen kabinet 'zijn' kabinet was. Aantjes kon zich niet 
strikt binden aan het program van dat kabinet. Men moest ech- 

ie van 1977, die ui- ter rekening houden met het vertrouwen dat de fractievoorzit- 
mia zeven maanden ter genoot en de situatie waarin het CDA verkeerde. Al met al 
ireven,21  Hier kan wenste Aantjes de totstandkoming van een kabinet van CDA en 
ig, dat een poging VVD niet te bevorderen, maar evenmin te beletten. Hij voegde 
IA en D'66 in no- hier aan toe: 'Als de voorzitter verslag uitbrengt aan de infor- 
door de PvdA op- mateurs behoeft hij niet te wachten op een interpretatie van het 
lierop werd onder standpunt van spreker. De "zes" van de AR-fractie, die op 4 mei 

een relatief kort 1973 het eenmaal tot stand gekomen kabinet-Den Uyl besloten 
opgesteld.23  Deze te gedogen" hebben bewezen wat dat betekent.'27  
tels. Tijdens het derde CDA-congres, op 10 december 1977, sprak 
é van dit akkoord Aantjes over hen, die 'binding' hadden met het kabinet (dege- 
in de CDA-fractie rica, die met het regeerakkoord hadden ingestemd) en hen, die 
Het betrof de van met het kabinet 'verbondenheid' gevoelden (de 'gedogers' of, 
ntjes, Beumer, De zoaïs zij spoedig zouden worden genoemd, 'loyalisten'). Letter- 
Scholten en de uit lijk zei hij: 'Of wij het kabinet nu met binding of met verbon- 
s merkte over het denheid tegemoet treden, voor beide geldt: het beleid zal ons 
ldoet spreker niet. moeten overtuigen.128  

iva geest, kleur en Medio december 1977 spande het nog op het punt van de per- 
en van het nieuwe sonde invulling van het kabinet, met name aan AR-zijde. Drie 
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Amsterdam, 10 december 1977. Tijdens het derde CDA-congres kreeg 
mr. A.A.M. van Agt na zijn toespraak over de kabinetsformatie een 
ovationele hulde. Een aantal CDA-Kamerleden, onder wie vice-
fractievoorzitter Aantjes (links op de foto) had liever gezien dat de 
samenwerking met de PvdA was voortgezet, maar moest berusten in de 
vorming van een kabinet van CDA en VVD. Ondanks de kritische 
opstelling van deze 'loyalisten' zou het kabinet-Van Agt de volle 
termijn van vier jaar uitzitten. 

in eerste instantie aangezochte kandidaten - Boersma, De Gaay 
Fortman en Goudzwaard - weigerden mede uit politieke over-
wegingen toe te treden.29  Hierop zag de AR-top zich genood-
zaakt een beroep doen op de niet-loyalisten Albeda, De Koning 
en J. de Ruiter, welke laatste op dat moment rector magnificus 
was van de VU. 
In het bijzonder de bereidheid van Albeda om de post van So-
ciale Zaken in het kabinet-Van Agt te aanvaarden was politiek 
belangrijk. Dit zowel gezien de weinige andere mogelijkheden 
die de AR-leiding hierna waarschijnlijk nog zou hebben gehad 
alsook - en vooral - gezien Albeda's achtergrond. Vóór zijn be-
noeming tot hoogleraar in de economie in 1966 was deze werk- 
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zaam geweest op de Sociale afdeling van Philips en secretaris ge-
weest van het CNV. In 1969 had hij op persoonlijke titel deel 
uitgemaakt van de door delegaties van PvdA, PSP en PSP inge-
stelde PAK-werkgroep, die moest rapporteren over de pro-
grammatische mogelijkheden voor een progressief stembusak-
koord.3°  Albeda heeft naderhand verklaard de stap vanuit soli-
dariteit met het CDA te hebben genomen.3' 
Op 19 december 1977 vond de beëdiging plaats van het kabinet-
Van Agt/Wiegel, waarin Andriessen minister van Financiën was 
en Kruisinga minister van Defensie.32  
Een dag later koos de CDA-fractie Aantjes tot haar voorzitter. 
In het eraan voorafgaande weekeinde had Kleisterlee als fun-
gerend voorzitter van de CDA-fractie zich breed georiënteerd 
omtrent in de fractie levende opvattingen. Niettemin moest Aan-
tjes zich in de bewuste fractievergadering, alvorens tot stemming 
werd overgegaan, uitgebreid uitspreken over zijn opstelling je-
gens het kabinet-Van Agt, waarbij hij - opnieuw - refereerde 
aan de formatie van 1973: 

Bij de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl begon de AR- 
fractie met een 8:6 verhouding. De binding van de 'acht' ging toen 

DA-congres kreeg niet verder dan dat aan de AR-bewindslieden niet werd ontra- 
netsformatie een den in dat kabinet zitting te nemen. De opstelling van de 'acht' 
der wie vice- was toenmaals veel afstandelijker dan die van de 'zeven' jegens 
r gezien dat de het thans tot standgekomen kabinet. Toch hebben de toenmali- 
noest berusten in de ge veertien AR-Kamerleden samen het kabinet-Den Uyl in stand 
zks de kritische gehouden. A fortiori geldt dit ook voor het thans totstandgeko- 
Agt de volle men kabinet. Natuurlijk zullen onze politieke vijanden van links 

en rechts zich afvragen hoe het mogelijk is, dat de heer Aantjes, 
gezien zijn politieke opstelling, CDA-fractievoorzitter kan wor- 

oersma, De Gaay den. Bij ons moet mogelijk zijn wat bij anderen onmogelijk is.33  

ut politieke over- Niet de eenheid van het CDA diende volgens Aantjes centraal 
-top zich genood- te staan, maar het karakter ervan: 'Aan dat karakter moeten wij 
lbeda, De Koning in eenheid gestalte geven.534  
rector magnificus In een artikel in Nederlandse Gedachten van begin oktober 1977, 

getiteld 'Absenten en dissidenten', had Aantjes zich onder meer 
n de post van  So-  afgevraagd wat de positie was van degenen die tegen het kort 
Lrden was politiek daarvoor bereikte regeerakkoord met PvdA en D'66 hadden ge- 
re mogelijkheden stemd Letterlijk had hij geschreven: 'Men kan niet tegeljker- 
ou hebben gehad tijd zijn vertrouwen in de fractievoorzitter als onze eerste poli- 
)nd. Vóór zijn be- ticke representant uitspreken en het resultaat van zijn onder- 
6 was deze werk- handelingen integraal verwerpen. Een oordeel over het resultaat 
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van de onderhandelingen houdt tevens een oordeel over de on-
derhandelingen zelf in. ik wil graag aannemen dat de drie zich 
dit niet hebben gerealiseerd (en daarom moet men er ook de 
konsekwenties van niet "zum Teufel führen"), maar dit is wel 
de politieke situatie. Daarom is drie eigenlijk al drie te veel, maar 
is het niettemin verheugend en voor de positie van Van Agt in 
de laatste fase van de formatie van grote waarde dat het er slechts 
drie waren.135  
Tijdens de fractievergadering van 20 december 1977 herinnerde 
het fractielid H. van den Broek Aantjes aan dit artikel: 'De heer 
Aantjes heeft in de fase van de kabinetsformatie, waarin wij on-
derhandelden met PvdA en D66, steeds loyaliteit van de fractie 
aan haar voorzitter gevraagd. ( ... ) Voor spreker is het nu de vraag 
hoe de heer Aantjes zichzelf ziet nu hij op 29 november het re-
geerakkoord CDA-VVD heeft afgewezen.  '36  in antwoord op de-
ze vraag verklaarde Aantjes, dat het hem speet in het bewuste 
artikel in Nederlandse Gedachten het woord 'dissident' te heb-
ben gebruikt: 'Spreker houdt van woordspelingen. Hij heeft in 
het woord "dissident" een andere gevoelswaarde toegemeten 
dan anderen er in geproefd hebben. De ruimte voor het inne-
men van een afwijkend standpunt werd op 22 september ge-
schapen en daarvan heeft spreker op 29 november gebruik ge-
maakt. 937 
Op Aantjes werden na deze gedachtenwisseling 37 van de in to-
taal 49 stemmen uitgebracht, op Schakel drie en op Lubbers een. 
Zes stemmen werden blanco uitgebracht  .38  Ook op Lubbers wer-
den bij de verkiezing van de nieuwe eerste vice-voorzitter van 
de fractie 37 stemmen uitgebracht. Van de in totaal 44 geldig uit-
gebrachte stemmen, werden er vijf op Van der Mei, een op mevr. 
G.M.P. Cornelissen en een blanco uitgebracht. De uitslag van de 
verkiezing van de tweede vice-voorzitter was als volgt: van de 44 
geldig uitgebrachte stemmen werden er 38 uitgebracht op Van 
der Mei, vier op Eversdijk, een op Van Leijenhorst en een blan-
co.39  
Bij de voorbereidingen van de Staten- en raadsverkiezingen van 
1978 bleek, dat de samenwerking aan de basis van de drie par-
tijen zich krachtig ioortzette. Aan de Statenverkiezingen van 29 
maart 1978 werd in alle provincies deelgenomen met één CDA-
lijst en één CDA-program. De verkiezingsuitslag was voor het 
CDA een succes. De partij behaalde 35,1% van de stemmen, te-
gen 31,9% van de stemmen bij de Kamerverkiezingen het jaar  
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xdeel over de  on-  ervóór en 30,8% van de stemmen in 1974. Het CDA werd hier- 
n dat de drie zich mêede grootste partij van het land.40  
et men er ook de Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978 tekende zich 
'), maar dit is wel eenzelfde beeld af. In 605 gemeenten werd met CDA-lijsten aan 
1 drie te veel, maar de verkiezingen deelgenomen; in 1974 was dat nog slechts in 195 
ie van Van Agt in gemeenten het geval geweest. In 32 andere gemeenten was er 
.e dat het er slechts sprake van een ARP-, CHU-, KVP-lijst of combinaties daarvan. 

In de resterende gemeenten namen noch het CDA noch de af- 
r 1977 herinnerde zonderljke partijen aan de verkiezingen deel. In totaal behaal- 
[t artikel: 'De heer den de CDA-lijsten 32,3% van de stemmen, tegen 0,2% voor de  
tie,  waarin wij  on-  PCG-lijsten en 24,4% voor de PvdA.4' 
fteit van de fractie Ook de in 1979 gehouden gehouden eerste rechtstreekse ver- 
r is het  nude  vraag kiezingen voor het Europees parlement, tenslotte, vielen goed 
november het re- uit voor het CDA. Van de in totaal 25 Nederlandse afgevaar- 
n antwoord op de- digden kon het CDA er tien leveren.42  
et in het bewuste 
'dissident' te heb- 
ngen. Hij heeft in 6.3 Het Rapport grondslag en politiek handelen 
iarde toegemeten 
te voor het inne- Tijdens zijn vergadering van 5 november 1977 aanvaardde het 
22 september ge- algemeen bestuur van het CDA unaniem een door secretaris 
mber gebruik ge- Krajenbrink geschreven nota, getiteld 'Van federatie naar fu- 

sie'.43  In deze nota was een zogeheten 'planningsmodel' neerge- 
ig 37 van de in to- legd, dat onder meer voorzag in de instelling van een  commis- 
n op Lubbers een. sie, die een nadere concretisering diende te geven van de rela- 
k op Lubbers wer-  tie  tussen grondslag en politiek handelen in de nieuw te vormen  
ice-voorzitter van partij. In feite had de commissie daarmee tot taak het menings- 
)taal 44 geldig uit- verschil, dat tijdens het beraad van de CDA-top van oktober 
Mei, een op mevr. 1975 in Berg en Dal onopgelost was gebleven, uit de weg te rui- 
De uitslag van de men. De commissie kwam onder voorzitterschap te staan van 
Is volgt: van de 44 Verschuer, die in november 1977 als Unievoorzitter werd opge- 
tgebracht op Van voigd door de uit het bedrijfsleven afkomstige bedrijfseconoom 
iorst en een blan- L.M. van Leeuwen.44  De directeur van de Dr. A. Kuyperstich- 

ti ag, Oostlander, werd rapporteur.45  
sverkiezingen van In een half jaar tijd vergaderde de commissie in totaal zes maal. 

van de drie par- Tijdens deze vergaderingen waren de verschillen in kerkelijke 
rkiezingen van 29 er-,  politieke afkomst tussen de leden van de commissie, tussen 
n met één CDA- Irekkelijken en preciezen' uit de drie partijen, dikwijls merk- 

slag was voor het baar  .46  Niettemin heerste er een goede sfeer in de commissie en 
ri de stemmen, te- slaagde zij er zonder al te grote moeite in om tot een gemeen- 
iezingen het jaar schappelijke formulering te komen. 

325 



de grenzen van e 
verdient derhalve 
In een in het rapj 
ken de vier parti 
commissie 'een g 
konden zich  On  gi 

op 9 december 
port en een daar 
127 tegen 50 ster 
Ie Leeuwarden, V 

verwacht  Iron  wc 
en persoonlijk aa 
politieke overtui 
pen. 4  CHU en 

6.4 Bet terugtfl  

Bij de hesluitvor 
schuer is Aantje 
vember 1978 dee 
I ogsdocumentatil 
dedeling van de 
gen van Aantjes 
Vanuit gcestver\ 
uitgeoefend zijn 
de  tract  ievergath 
ter te kennen er 
scheiden van ziji 
volledig terug te 
De fractie koos I 
stemmen tot op 
1962 gestudeerd 
in Rotterdam. F 
broer de leiding 
Krimpen aan de 
fabriek Hollandi 
Hollandia, sinds 
ste jaar vervulde 
tholieke Jonge 
seerd met de org 

In het Rapport grondslag en politiek handelen, dat de commis-
sie-Verschuer op 30 oktober 1978 aanbood aan CDA-voorzitter 
Steenkamp, viel na ruim zes jaar weer de benadering te her-
kennen zoals die de Contactraad voor ogen had gestaan.47  De 
commissie wees de rond het eerste CDA-congres in 1975 ge-
voerde discussie over de vraag of een niet-christen lid of verte-
genwoordiger van het CDA kan zijn op principiële gronden af: 
'Wij menen dat deze vraagstelling voorheen niet op een, voor 
een politieke partij, passende wijze is gesteld. Dat geldt zeker 
voor de karikaturale vormen waarin deze probleemstelling de 
ronde is gaan doen.'48  Mede geleerd door de ervaringen was de 
commissie van oordeel, 'dat het belangrijkste bindende element 
waardoor het CDA een partij is, gevormd wordt door de Poli-
tieke overtuiging, welke als antwoord op de grondslag vanuit het 
politieke leven tot stand komt'.49  In het CDA diende het daar-
om te gaan om de vraag of iemand de 'politieke overtuiging' van 
de partij met inbegrip van het hart daarvan, de toetsing aan de 
grondslag, aanvaardde: 'Dat is het wat tussen leden en niet-le-
den onderscheidt. Het kan zijn dat mensen die zichzelf niet als 
christen willen aanduiden daar ja op zeggen. Het kan ook zijn 
dat mensen die zich wel zo willen noemen, dat niet aanvaarden 
kunnen. 50 
Toen het rapport af was, ontstond bij verschillende leden van de 
commissie de vrees dat opnieuw zou worden getracht een inter-
ne strijd binnen het CDA te entameren over de door de com-
missie uitdrukkelijk verworpen strijdvraag. In een brief, geda-
teerd 25 oktober 1978, schreef rapporteur Oostiander aan de le-
den van de commissie: 'Op de een of andere manier zal men ons 
steeds weer verleiden om van deze "boom der kennis" te eten. 
Mocht men daarin slagen, dan wordt het vele, door onze com-
missie geleverde werk, (misschien reeds vóór de publikatie er-
van) de grond ingeboord. 51  Teneinde dit te voorkomen, stelde 
Verschuer persoonlijk de begeleidende brief bij het rapport op. 
In deze brief beklemtoonde hij, dat het CDA zich niet bevoegd 
achtte om te vragen naar de persoonlijke geloofsovertuiging van 
zijn leden: 'De leden van het CDA dienen ( ... ) persoonlijk aan-
spreekbaar te zijn op onze politieke overtuiging, waarvan het 
hart wordt gevormd door de inspiratie en de toetsing aan de 
grondslag van het CDA. De vraag "hoe CDA-leden hun posi-
tief antwoord op deze aanspreekbaarheid verenigen met hun 
overtuiging ten aanzien van andere levensterreinen" kan binnen 



n, dat de  commis-  de grenzen van een politieke partij niet beantwoord worden en 
.n CDA-voorzitter verdient derhalve een bespreking op ander niveau.'52  
enadering te her- In een in het rapport opgenomen gezamenlijke verklaring spra- 
had gestaan.  47  De ken de vier partijvoorzitters bovendien uit het rapport van de 
ngres in 1975 ge- commissie 'een goed uitgangspunt' voor discussie te achten. Zij 
risten lid of verte- konden zich 'in grote lijnen met de strekking ervan verenigen9.53  
ipiële gronden af: Op 9 december 1978 aanvaardden de drie partijraden het rap- 
niet op een, voor port en een daarop gebaseerde resolutie. De ARP deed dit met 

1. Dat geldt zeker 127 tegen 50 stemmen. Een amendement van de Karnercentra- 
obleemstelling de le Leeuwarden, waarin werd gesteld dat van leden van het CDA 
ervaringen was de verwacht kon worden dat zij zich gebonden zouden weten aan 
bindende element en persoonlijk aanspreekbaar zouden zijn op de grondslag en de 
Drdt door de poli- politieke overtuiging, werd met 99 stemmen tegen 77 verwor- 
ondsiag vanuit het pen. 54 CHU en KVP aanvaardden de resolutie unaniem. 

diende het daar- 
:e overtuiging' van 
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ie zichzelf niet als Bij de besluitvorming over het rapport van de commissie-Ver- 
Het kan ook zijn schuer is Aantjes niet meer actief betrokken geweest. Op 6 no- 

Lt  niet aanvaarden  'ember  1978 deed de directeur van het Rijksinstituut voor Oor- 
logsdocumentatie, L. de Jong, tijdens een persconferentie me- 

ende leden van de dedeling van de inhoud van een rapport inzake enige gedragin- 
etracht een inter- gen van Aantjes tijdens de bezetting.55  
de door de  corn-  Vanuit geestverwante kring is die avond aandrang op Aantjes 

ri een brief, geda- uitgeoefend zijn fractievoorzitterschap op te schorten.56  Tijdens 
tlander aan de le- de fractievergadering van de volgende ochtend gaf Aantjes ech- 
lanier zal men ons ter te kennen er de voorkeur aan te geven zijn verdediging te 
:r kennis" te eten. scheiden van zijn verantwoordelijkheid in de fractie en daarom 
, door onze  corn-  volledig terug te treden als fractievoorzitter.57  
de publikatie er- De fractie koos haar vice-voorzitter, Lubbers, met 34 van de 45 

oorkomen, stelde stemmen tot opvolger van Aantjes  .58  Lubbers had van 1957 tot 
)ij het rapport op. 1962 gestudeerd aan de Nederlandse Economische Hogeschool 
zich niet bevoegd in Rotterdam. Het jaar hierop had hij samen met zijn oudere 
)fsovertuiging van broer de leiding overgenomen van het bedrijf van zijn vader in 
) persoonlijk aan- Krimpen aan den IJssel, de constructiewerkplaats en machine- 
ing, waarvan het fabriek Hollandia. Aanvankelijk was hij directie-secretaris van 
toetsing aan de Hollandia, sinds 1965 mede-directeur. Met ingang van dit laat- 

Sleden hun posi- Ste jaar vervulde Lubbers tevens het voorzitterschap van de Ka- 
renigen met hun tholieke Jonge Werkgeversvereniging. Nadat deze was gefu- 
inen" kan binnen seerd met de Organisatie van protestantse jonge werkgevers, was 
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7november 1978. Aantjes maakt bekend terug te zullen treden als 
CDA-fractievoorzitter, na de geruchtmakende persconferentie van de 
directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dr. L. de 
Jong, over Aantjes' oorlogsverleden. 

hij in de jaren 1968 en 1969 voorzitter van de Christelijke Jon-
ge Werkgevers Vereniging. In 1970 werd Lubbers voor de KVP 
gekozen tot lid van de Rijnmondraad, waar hij optrad als woord-
voerder voor economische kwesties. Alvorens hij in 1973 werd 
aangezocht als minister van Economische Zaken in het kabinet-
Den Uyl, maakte hij hiernaast nog enige tijd deel uit van de pro-
gramma Adviesraad van de KRO en was hij voorzitter van de 
Katholieke Werkgevers Metaal.59  
De voornaamste tegenkandidaat van Lubbers in 1978 was het 
antirevolutionaire Kamerlid - tevens AR-partijvoorzitter - De 
Boer. Deze verwierf bij de stemming in de fractie negen stem-
men.60  Ook een kandidatuur van de van oorsprong antirevolu-
tionaire loyalist Van Houwelingen voor het vice-fractievoorzit-
terschap werd door de fractie afgestemd.61  
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Volgens afspraak zouden ARP, CHU en KVP zich op 3 maart 
1979 uitspreken over het ontwerp-fusieprotocol, de ontwerp-sta- 
tuten en enkele andere stukken die van belang waren voor de 
fusie. Het doorsturen van de betrokken stukken door de Unie-
raad en de partijraden van ARP en KVP naar de lagere partij-
geledingen werd algemeen beschouwd als een bewuste politie-
ke keuze voor de fusie. 
Naar aanleiding hiervan schreef Goudzwaard rond de jaarwis-
seling 1978/1979 een concept-artikel voor Trouw, waarin hij ver-
klaarde dat zijn bezorgdheid over de politieke inhoud die het 
CDA zou krijgen de laatste maanden eerder was gegroeid dan 
afgenomen: 'Wanneer zowel de kandidatuur-De Boer als de kan-
didatuur Van Houwelingen voor respectievelijk het fractievoor-
zitterschap en het vice-fractievoorzitterschap door de CDA-frac-
tie wordt afgewezen, kan dat berusten op een aanvaardbare kwa-
liteits-vergelijking tussen in aanmerking komende personen. 
Maar het kan ook berusten op een afwijzing van een politieke 
lijn, zoals die door Aantjes in alle gebrekkigheid getrokken is. 
En wanneer het laatste het geval is, kan zich een proces van ver-
vreemding voor althans een deel van de christen-democratische 
achterban doorzetten.  162  Om' deze reden pleitte Goudzwaard 
voor de opstelling van een program van uitgangspunten, waar-
door de vraag van de richting van het CDA rechtstreeks aan de 
orde kon worden gesteld en waardoor tevens de persoonlijke 
aanspreekbaarheid van ieder CDA lid op de politieke overtui-
ging van het CDA duidelijk gestalte kreeg. En dat was belang-
rijk, [w]ant wanneer zoiets zou uitblijven - is het dan nog wel 
mogelijk met de hand op het hart achter een voorgenomen fu-
sie-besluit te blijven staan? Zou een federatie met lijstverbin-
ding in dat geval niet eerder in aanmerking komen dan een al-
gehele samensmelting? '63 
Goudzwaard zond het concept-artikel naar AR-partijvoorzitter 
De Boer, die hem liet weten met de inhoud ervan 'geen enkele 
moeite' te hebben. Het bezwaar van De Boer tegen het artikel 
was echter, 'dat er geen strategie, geen doelbewuste weg, achter 
zit. ( ... ) Een uitstippelen van een weg - mee, nu na het doelbe-
wust geplande artikel van Anton Veerman - lijkt mij beter. '64 
Het artikel van Veerman waar De Boer op doelde was 'Niet no-
dig en niet gewenst de fusie uit te stellen. AR-krachtscentrale 
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buiten het CDA en buiten de fractie gewenst', uit Nederlandse 
Gedachten van 23 december 1978.65  
Goudzwaard besloot deze suggestie van De Boer te volgen. Het 
ontwerp-artikel voor Trouw ging terug in de portefeuille en 
Goudzwaard schreef aan De Boer het op prijs te stellen, wan-
neer een intern AR-beraad zou plaatsvinden over de vraag of er 
een strategie diende te worden uitgezet en, zo ja, welke. Bij dit 
beraad zouden mensen als Aantjes, Berghuis, Boersma, De Gaay 
Fortman, Prins en  Ruppert  betrokken moeten zijn: 'De keuze is 
wellicht wat selectief, maar het dienen wel representanten te zijn 
van een politieke lijn. Een lijn, die - met het oog op de toekomst 
- ook niet-AR mensen in het CDA, die onvrede hebben in po-
sitieve zin, kan aanspreken.'66  
Hierop verzond De Boer een convocatie voor een beraad aan 
een negental ARP'ers: Aantjes, Corporaal, De Gaay Fortman, 
Goudzwaard, Van Houwelingen, Prins, Rothuizen,  Ruppert  en 
Veerman  .67  Als leidraad voor het beraad zou een vertrouwelij-
ke en persoonlijke notitie fungeren van Goudzwaard. In deze 
notitie, getiteld 'Een (kleine) poging tot bezinning rondom de 
koers van het CDA', schetste Goudzwaard drie alternatieven: 

Het zwijgen, het alles nu maar op zijn beloop laten, is het eerste 
alternatief. Het vernietigende bezwaar tegen dit alternatief is dat 
we er dan aan meewerken, dat de inhoud van een evangelische 
politiek toch geleidelijk aan steeds meer aan de vorm ervan dreigt 
te worden opgeofferd. Het alternatief staat in geweten alleen voor 
diegenen open, die vrede hebben met de wijze waarop het CDA 
zich nu ontwikkelt en zal gaan ontwikkelen. 
Het breken, door de fusie radicaal af te wijzen, is het tweede al-
ternatief. Het is echter de vraag of we zo de mensen-in-den-lan-
de niet in de steek laten, en bij onze vlucht niet terugvallen op 
eenpartijtype, dat in feite geen toekomst heeft. Niet alleen het 
CDA, maar ook de ARP zou van top tot aan de bodem splijten. 
Daarom zie ik persoonlijk geen andere weg dan die van een kri-
tische verbondenheid met het CDA, die dan ook echter als kriti-
sche verbondenheid expliciet tot uitdrukking moet worden ge-
bracht. Aan een blijk van een zekere vorm van distantie is juist 
nu, voordat alle beslissingen zijn gevallen, behoefte - opdat men 
goed weet, hoe we aan het CDA meedoen en in de toekomst ook 
alleen kunnen blijven meedoen. Tegelijkertijd zal echter duide-
lijk zijn, dat deze 'reservatio mentalis', dit blijk van beperkt af-
stand nemen, voor de toekomst eerst dan echte betekenis zal heb-
ben, wanneer het niet een typisch 'antirevolutionair' avontuur is, 
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uit Nederlandse maar in de manier van stellen de grenzen van onze eigen ARP 
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In het 'ongevraagd advies' uitten de zes hun teleurstelling over kieziflg van 
het kabinetsbeleid. Letterlijk schreven de zes: 'Er wordt op de toogd geen 
winkel gepast.'72  Ook hadden zij kritiek op de koers van de sen onder he 

Tweede-Kamerfractie: 'Er is stellig op een aantal punten een ei- c1a11Stfl 

gen inbreng, maar er is ook zoveel water in de wijn gedaan dat  
juist zijn, rna 

oer) stroinln~ 
een middelmatig en niet aansprekend beleid het gevolg was.'73  ]Cvig het Cl 
De grondsiagdiscussie werd, ook na het verschijnen van het rap- Een ontwikk 
port van de commissie-Verschuer, onbevredigend geacht: 'Wat derlandse PO 
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wanneer de kloof tussen woorden en daden zo probleemloos als 
een feit in het CDA wordt aanvaard? De keuze van de rappor- Had in de verga 
teur lijkt beslissend te zijn, meer dan de vraag waartoe men zich art 1979 nog eer 
in de politieke praktijk van alledag wil verbinden.'74  Tenslotte gevonden over d 
hadden Goudzwaard c.s. met zorg kennis genomen van het feit, advies leidde tot 
dat het CDA aankoerste op een tweede kabinet-Van Agt. De gelijks bestuur. 2 
eigen koers en het karakter van het CDA stonden daarmee ter zitter moet OP d 
discussie.75  De briefschrijvers verklaarden geen breuk voor te van Goudzwaard 
staan in de totstandkoming van het CDA. Zij kozen voor 'een bestuur zijn. (... 
zekere "pas op de plaats" in organisatorische zin, voor een con- zwaard en de zij 

solidatie van de gegroeide verhoudingen': 'Deze pas op de plaats derheid afschrijf 
houdt in, dat het gestelde einddoel - de fusie - onder de huidi- Niettemin slaagc 
ge omstandigheden niet langer via een gesloten tijdschema wordt eenstemming te 
nagestreefd. De weg naar de fusie op een later ogenblik blijft vestigd dat het St: 

open, maar ze wordt niet langer verplichtend en geforceerd voor- gezind tot stand 
geschreven. In positieve zin kan deze consolidatie inhouden, dat KVP. De tussen 
als een voorlopig eindstation de federatie wordt aanvaard zoals worden benut vo 
die reeds op dit ogenblik in tal van opzichten bestaat en werk-  tinging  in een pi 

hel zaam is.'76  evaluatie van 
Op dat moment had ook AR-partijvoorzitter De Boer zelf in een moest het partij] 
interne gespreksnotitie een aantal vragen opgeworpen met be- den. ben en and 
trekking tot de wenselijkheid van de fusie op dat moment: 1 Juni 1980 niet h 
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ties  met betrekking tot het rekening houden met benaderingen c.s. niet. Na uit 
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kiezing van de fractievoorzitter? ( ... ) Het CDA heeft steeds be-
toogd geen polarisatie te willen. Toch krijgt de polarisatie kan-
sen onder het motto van 'redelijke liberalen' en 'onredelijke so-
cialisten'. Het punt is niet of 'redelijk' en 'onredelijk' al dan niet 
juist zijn, maar of het CDA zich voldoende profileert als een ei-
gen stroming en of als gevolg van die polarisatie in onze samen-
leving het CDA geleidelijk aan niet naar rechts op zal schuiven. 
Een ontwikkeling in de richting van de Duitse situatie is in de Ne-
derlandse politiek bepaald niet denkbeeldig. Een CDA dat daar-
in verzeild raakt - en dat is dan het resultaat van een geleidelijk 
proces - is volkomen mislukt.77  

Had in de vergadering van het AR-partijbestuur van 10 febru-
ar] 1979 nog een betrekkelijk open gedachtenwisseling plaats-
gevonden over deze notitie,78  de verschijning van het ongevraagd 
advies leidde tot innerlijke verscheurdheid bij leden van het da-
gelijks bestuur. Zo merkte Kuiper op 2 maart 1979 op: 'De voor-
zitter moet op de partijraad duidelijk maken dat de motieven 
van Goudzwaard, Vermaat enzovoort ook die van het dagelijks 
bestuur zijn. ( ... ) ik voel niets voor een CDA zonder Goud-
zwaard en de zijnen. Ik voel niets voor een ARP die een min-
derheid afschrijft. '79 
Niettemin slaagde het dagelijks bestuur van de ARP erin over-
eenstemming te bereiken over een resolutie, waarin werd be-
vestigd dat het streven gericht bleef op het op korte termijn eens-
gezi  rid  tot stand brengen van een fusie tussen ARP, CHU en 
KVP. De tussenliggende tijd diende volgens deze resolutie te 
worden benut voor een verdere uitwerking van de politieke over-
tuiging in een program van uitgangspunten, terwijl tevens een 
evaluatie van het politiek beleid moest plaatsvinden. In die geest 
moest het partijbestuur met de andere partners in overleg tre-
den. Een en ander betekende, dat het voorgestelde tijdstip van 
1 juni 1980 niet haalbaar was. Om organisatorische redenen werd 
daarom gevraagd om uitstel van de fusiedatum,80  
Op  dc  AR-partijraad van 3 maart 1979 verklaarde AR-partij-
voorzitter De Boer een aantal elementen in het 'ongevraagd ad-
vies' te herkennen. Zijn betoog mondde echter uit in de conclu-
sie, dat de briefschrijvers teveel van het goede vroegen. Ook de 
AR-partijraad als geheel onderschreef de brief van Goudzwaard 
c.s. niet. Na uitgebreide discussie nam de partijraad met 172 
stemmen vóór en 43 stemmen tegen de - licht geamendeerde - 
ontwerp-resolutie van het dagelijks bestuur aan.81  
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Dronten, 3 maart 1979. Onderonsje tijdens de ARP- 
partijraadsvergadering tussen minister van Sociale Zaken dr. W. 
Albeda, mr. W.C. D.  Hoogendijk (niet zichtbaar), 'ongevraagd-advies'-
opsteller prof. dr. B. Goudzwaard en ARP-voorzitter H.A. de Boer. 
Goudzwaard, onder wiens leiding eerder het CDA-verkiezingsprogram 
Niet bij brood alleen (1976) was opgesteld, trok zich op 13 mei 1980 
terug uit het fusieoverleg uit onvrede over de koers van het CDA-in-
wording. 

Op de partijraad van de KVP en de Unieraad speelde de brief 
van Goudzwaard c.s. geen rol van betekenis in de besluitvor-
ming. De beide zusterpartijen van de ARP bleken sterk gekant 
tegen uitstel van de fusie. 
Niettemin kwam er overleg over de wens van de AR-partijraad. 
Op 17 maart 1979 besloot het dagelijks bestuur van het CDA de 
eerder geplande fusiedatum van 1juni 1980 enkele maanden op 
te schuiven naar 11 oktober 1980. In de bijeenkomst werd voorts 
- conform de wens van de AR-partijraad 

- overeengekomen, dat 
de komende periode zou worden benut voor een politiek-in-
houdelijke discussie over het tot dan toe door fractie en kabinet 
gevoerde beleid in het licht van het CDA-verkiezingsprogram-
ma 'Niet bij brood alleen' en het regeerakkoord met de VVD, 
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alsmede over de toekomstige politieke koers. Hiertoe stelde het 
dagelijks bestuur een commissie Politieke koers in, die onder 
voorzitterschap kwam te staan van Steenkamp. J.P. van Rijswijk 
werd secretaris.82  
Een maand later reeds kwam de commissie-Steenkamp met een 
tussentijds rapport, dat tamelijk kritisch van toon was.83  Tijdens 
de behandeling van deze nota op 27 en 28 april 1979 in een spe-
ciale vergadering van een versterkt dagelijks bestuur van het 
CDA in 'De Koningshof' te Veldhoven, plaatste het dagelijks 
bestuur een aantal kanttekeningen bij de nota en verzocht het 
de commissie over te gaan tot nadere uitwerking en uitdieping 
van hetgeen was aangedragen. 84 
Op 29 september 1979 publiceerde de commissie-Steenkamp 
vervolgens haar eindrapport  .85  Mede doordat het rapport voor-
af ter inzage gegeven was aan de zittende CDA-bewindslieden 
en aan fractievoorzitter Lubbers, was het een tamelijk gepolijst 
stuk .86  Het oordeel, dat het dagelijks bestuur van het CDA vel-
de over het eindrapport van de commissie Politieke koers, was 
negatief. '[H]ier en daar ( ... ) door de praktische ontwikkelingen 
achterhaald', 'meer een beschrijvend dan een beoordelend ka-
rakter', 'fragmentarisch', waren enkele van de tijdens deze ver-
gadering gebruikte kwalificaties.87  Niettemin fungeerde het, zon-
der congresstuk te zijn, als basis voor de discussie tijdens het vijf-
de CDA-congres van 15 december 1979 te Dronten. 

In het bijzonder de ARP had er - teneinde een nadere invulling 
te geven aan de politieke overtuiging van het CDA - zowel bij 
de behandeling van het rapport Relatie grondslag en politiek han-
(leien als bij de behandeling van het 'ongevraagd advies' van 
Goudzwaard c.s., op aangedrongen een program van uitgangs-
punten op te stellen. Op  ii  april 1979 installeerde CDA-voor-
zitter Steenkamp hiertoe een commissie-Kremers. Rapporteur 
van de commissie was H. Borstlap.88  
Bij de nadere uitwerking van de uitgangspunten kon de com-
missie-Kremers, behalve op het beknopte program van uit-
gangspunten dat in 1976 was opgesteld door de commissie-
Goudzwaard, voortbouwen op een aantal rapporten die de ge-
zamenlijke wetenschappelijke instituten van de drie partijen 
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sinds 1974 hadden uitgebracht. Met name ging het daarbij om 6.7 De verklari 

Plichten en perspectieven. Aanzet voor een profielschets van het 
CDA (1974), Gerede twijfel. Bijdrage tot de discussie over de per- De discussie over 

spectieven van onze economische ontwikkeling (1974) en Ge- gangSP1'1tel was 

spreide verantwoordelijkheid. Een christen-democratische bij- bef 1979 tussen I 
in de Twe fractie drage aan de discussie over de economische orde (1978).89  In 

laatstgenoemd rapport waren het aloude antirevolutionaire be- ropese nucleaire 

ginsel van de soevereiniteit in eigen kring en het katholieke sub- delijkheid daarv 
sidiariteitsbeginsel samengebracht in het begrip 'gespreide ver - `~0' Kamerleden- 

antwoordelijkheid'.9° duktie en de stati 
Mede hierdoor kon de commissie reeds op 29 augustus 1979 una- gewezen- Het be 
niem een ontwerp-Program van uitgangspunten uitbrengen. Dit man. J. Buikeffir 

program was opgebouwd uit 77 artikelen en een beknopte toe- lingen. De Kwaa 
niet 76 genomen lichting, die getuigenis wilde afleggen van de geest waarin de ar- 

Nederlandse re tikelen waren opgesteld en het kader waarin deze waren ge- 
mei voorbehoud plaatst. In het program, werden, naast gespreide verantwoorde- 

OP Nederlands g ljkheid, nog drie andere kernbegrippen geïntroduceerd: ge- 
15 decembe rechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap?' OP 

res verzoenend In tegenstelling tot het beknopte program van uitgangspunten 
dat alle fractie1 uit 1976 werd het program van de commissie-Kremers wel be- 

van het CD zen sproken in de drie partijen.92  Vanuit de partijen werden hierbij 
ruim vierhonderd amendementen ingediend. handelen op gi 

De commissie-Kremers hield zich in een tweetal vergaderingen heid^ .91,  Hiervoc 

bezig met de pre-advisering over de amendementen, waarbij het houd opgemerk 
1fl ( aantal artikelen werd teruggebracht tot 58.93  De commissie was gaan. zoWel 

eigen Nedei ons op een uitzondering na unaniem over de pre-adviezen. Deze uit- 
heel Sprak( geen zondering gold het artikel over de kernwapens, waar het  corn-  w met missielid Goudzwaard een afwijkend standpunt innam. De  corn-  wijzen 
Tijdens het  deb  missie-Krerners had de tekst voorgesteld, dat het CDA in het 
Nederlandse vo kader van een beleid gericht op het voorkomen van oorlog en 
Agt uitsluitsel t het behouden van vrede en veiligheid in bondgenootschappelijk 
verantwoordelij  verband streefde naar het terugdringen van de bewapenings- 
vg  om het r 

'bij wedloop. Goudzwaard stelde voor te lezen: voorkeur in  het NAVO-bes] bondgenootschappelijk verband.'94  
De discussie tijdens een op 28 juni 1980 te Noordwijkerhout over laten horen, we 

pen. De motie \ 
'conferen- het ontwerp-Program van uitgangspunten gehouden 

dersteund. ce' leidde ertoe, dat de formulering werd gewijzigd in 'met na- 
Niettemin bleel me in bondgenootschappelijk verband'. In de toelichting werd althan opgenomen, dat de NAVO hoofdinstrument van beleid bleef.95  juist, of 
woordelijkheid 
wapens.98  Zo 
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g het daarbij om 6.7 De verklaring van de vier partijvoorzitters 
fielschets van het 
ussie over de per- De discussie over het kernwapenartikel uit het Program van uit- 
g (1974) en Ge- gangspunten was mede beïnvloed door de aanvaring, in decem- 
mocratische bij- ber 1979, tussen het kabinet-Van Agt en een deel van de CDA- 
0rde (1978).89  In fractie in de Tweede Kamer over de modernisering van de Eu- 
volutionaire be- ropese nucleaire wapens en de Nederlandse mede-verantwoor- 
t katholieke sub- deljkheid daarvoor. Op 6 december 1979 stemden tien CDA- 
p 'gespreide ver- Kamerleden voor een motie-Stemerdink (PvdA), waarin de pro- 

duktie en de stationering van dergelijke nieuwe wapens werd af- 
igustus 1979 una- gewezen. Het betrof de fractieleden Beinema, De Boer, Borg- 
,1 uitbrengen. Dit man, J. Buikema, H.C. Couprie, Dijkman, Faber, Van Houwe- 
n beknopte toe- lingen, De Kwaadsteniet en Scholten. De motie werd hierop aan- 
est waarin de ar- genomen met 76 tegen 69 stemmen. Vijf dagen later maakte de 
deze waren ge- Nederlandse regering tijdens overleg in NAVO-verband een 

Ee verantwoorde- voorbehoud met betrekking tot de plaatsing van kruisraketten 
ntroduceerd: ge- op Nederlands grondgebied tot eind 1981. 

Op 15 december 1979 nam het CDA-congres te Dronten een 
uitgangspunten verzoenende resolutie aan, waarin het als zijn oordeel uitsprak 

Kremers wel be- dat 'alle fractieleden zich op dit punt bewegen binnen de gren- 
n werden hierbij zen van het CDA-program en dat de leden naar eer en geweten 

handelen op grond van hun persoonlijke verantwoordelijk- 
al vergaderingen heid'.96  Hiervoor had Van Agt over het Nederlandse voorbe- 
nten, waarbij het houd opgemerkt: 'Wij zijn op een eerlijke manier te werk  ge- 
e  commissie was gaan, zowel in onze relatie met de bondgenoten als in die met 
Lviezen. Deze uit- ons eigen Nederlandse parlement. Van dubbelspel is in het ge- 
s, waar het com- heel geen sprake. Elke insinuatie dat zulks wel het geval zou zijn, 
t innam. De com- wijzen wij met verontwaardiging af.'97  
het CDA in het Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de kwestie van het 
n van oorlog en Nederlandse voorbehoud, op 19 december 1979, weigerde Van 

enootschappelijk Agt uitsluitsel te geven over de vraag of ons land nu wel of geen 
Je bewapenings- verantwoordelijkheid droeg. Een nieuwe motie-Stemerdink 
'bij voorkeur in vroeg om het niet aanvaarden van verantwoordelijkheid voor 

het NAVO-besluit. Nadat het kabinet het 'onaanvaardbaar' had 
dwijkerhout over laten horen, werd deze motie met 81 tegen 66 stemmen verwor- 
Duden 'conferen- pen. De motie werd door geen enkel lid van de CDA-fractie on- 
ijzigd in 'met na- dersteund. 
toelichting werd Niettemin bleef de onvrede bestaan, dat de fractie mogelijk  on- 
an  beleid bleef.95  JUISt, of althans onvolledig, was voorgelicht inzake de verant- 

woordelijkheid van Nederland voor de produktie van de kern- 
wapens.98  Zo maakte Goudzwaard bekend, dat hij naar aanlei- 



ding van de gang van zakèn bij het kernwapendebat zijn werk- vier parti]v001711t 

zaamheden voor de op 28 november 1979 door het dagelijks be- het kabinet spra 

stuur van het CDA ingestelde programcommissie-Franken op- snede waarin het 
schortte. Zijn antirevolutionaire medeleden Aantjes en mevr. pendebat te zeer

1 
 

F.J. Laning-Boersma volgden weldra zijn voorbeeld.99  de eigen positie. 
Teneinde de onvrede te kanaliseren nam De Boer vervolgens bestuur van liet 

het initiatief tot wat de verklaring van de vier voorzitters is ge- van de KVP. G.J. 

worden, die hij ook grotendeels zelf heeft geconcipieerd. kelijk niet in de t 

In hun verklaring van 15 januari 1980 zeiden de vier partijvoor- Inderdaad: e 
zitters - De Boer, Van Leeuwen, Steenkamp en Van Zeil, die deze verkiari 
Vergeer was opgevolgd als KVP-partijvoorzitter'°° - het te be- Maar niet d 
treuren, dat het Kamerdebat van 19 december 1979 door toe- de verkiarinl 
doen van het kabinet, en derhalve van de 'eigen' premier, niet ik loop nu Z( 

had kunnen eindigen in een zakelijke weging van feiten: 'Te- zelden ginge:
Het zal u nie leurstelling is er over het feit, dat het kabinet het eigen voort- kotiien kon 

bestaan inzet van het debat maakte op een moment dat de zaak 
1)tlflt publiek 

zelve nog onhelder was. Hierdoor is de indruk ontstaan dat de Het moge Z( 
eigen positie belangrijker was dan het verschaffen van duide- na-zorg vere 
lijkheid over een zaak waarover het parlement te beslissen kennelijk n 
had. '101  Voor het optreden van de 'loyalisten', daarentegen, ble- paaide groei 
ken zij volop begrip te kunnen opbrengen: handeling v 

De voorzitters onderstrepen de uitspraak van het CDA-congres 
Dat. voorzit 
veroorzaakt 

van 15.12.1979 dat 'alle fractieleden zich ten aanzien van hun vat dat ontç 
standpunt met betrekking tot de modernisering van kernwapens steun, inster 
bewegen binnen de grenzen van het CDA-program en dat de le- over de buil 
den naar eer en geweten handelen op grond van hun persoonlij- Er is een gr( 
ke verantwoordelijkheid.' ter worden. 
Van een bij sommigen op het congres aanwezige verkeerde ge- 
zindheid zich uitend in verkettering van het standpunt van dat 
deel van de fractie dat op 6.12.1979 voor de motie-Stemerdink Enkele dagen la 
stemde, nemen de voorzitters nadrukkelijk afstand.102  stuur van de KV 

zaam had gewe: 

In het CDA viel de verklaring slecht. Het werd in CHU-kring, vóór de beoog( 

maar ook bij delen van de ARP, een ongeloofwaardige metho- aanleiding om t 

de gevonden om ten koste van het kabinet de eenheid in eigen cedure in het le 

kring te herstellen. De verontwaardiging was, voorzover althans 
uit de stukken valt op te maken, het grootst in KVP-kring. Na 
een geëmotioneerde discussie besloot het KVP-partijbestuur de 6.8 Het vertre 

volgende verklaring niet aan de publiciteit prijs te geven, maar 
Met de vier-vo 'slechts' ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van het 

CDA: 'Spreekt zijn teleurstelling uit: over de verklaring van de wikkeling van 
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vier partijvoorzitters voor zover daarin van eenzijdige kritiek op 
het kabinet sprake is en neemt met name afstand van de zin-
snede waarin het kabinet wordt verweten tijdens het kernwa-
pendebat te zeer voorrang te hebben gegeven aan behoud van 
de eigen positie.  1103  Op 25 januari 1980 vergaderde het dagelijks 
bestuur van het CDA.104  De interventie van de vice-voorzitter 
van de KVP, G.J. Fleers, tijdens deze vergadering - die aanvan-
kelijk niet in de notulen was opgenomen - luidde als volgt: 

Inderdaad: er is uiteindelijk besloten om ons er toe te beperken 
deze verklaring aan dit bestuur ter kennis te brengen. 
Maar niet dan nadat in de meest felle bewoordingen kritiek op 
de verklaring der voorzitters tot uitdrukking was gebracht. 
Ik loop nu zo'n jaar of tien mee in het partijbestuur der KVP en 
zelden gingen de zeeën eerder zo hoog. 
Het zal u niet verbazen dat slechts met de grootste moeite voor-
komen kon worden dat het partijbestuur van de KVP haar stand-
punt publiek bekend maakte. ( ... ) 
Het moge zo zijn, dat de afloop van het kernwapendebat enige 
na-zorg vereiste. Het kan en mag echter toch niet zo zijn dat de 
kennelijk noodzakelijke zorgvuldige behandeling van een be-
paalde groep in onze gelederen leidt tot een onzorgvuldige be-
handeling van een andere groep. 
Dat, voorzitter, heeft in mijn partij de grootst mogelijke onrust 
veroorzaakt. En ik zeg u dan ook dat wij nog leven op een kruit-
vat dat ontploft indien vanuit dit bestuur ook maar de geringste 
steun, instemming of welk ondersteunend gebaar dan ook tegen-
over de buitenwereld wordt geuit in woord of in geschrift. 
Er is een groot offer gebracht, dat offer mag en kan niet nog gro-
ter worden.105  

Enkele dagen later merkte G.J. van der Top in het dagelijks be-
stuur van de KVP op, dat in het verleden de noodprocedure heil-
zaam had gewerkt. De situatie waarin het CDA acht maanden 
vóór de beoogde fusiedatum verkeerde vormde volgens hem 
aanleiding om te overwegen wederom een commissie Noodpro-
cedure in het leven te roepen.106  

6.8 Het vertrek van Goudzwaard 

Met de vier-voorzittersverklaring was de onvrede over de ont-
wikkeling van het CDA niet geheel weggenomen. Zo maakte 
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Goudzwaard op 13 mei 1980 bekend zich terug te trekken uit 
het CDA-in-wording. 
In de bij zijn afscheidsbrief gevoegde verantwoording noem-
de Goudzwaard als een van de redenen voor deze stap het feit, 
dat een beroep op de christelijke basis binnen het CDA 'aller-
minst eenvoudig is, ja zelfs onmogelijk. Het kan aan mijn ma-
nier van stellen gelegen hebben - ik sluit het bepaald niet uit. Maar 
ik kan niet om het ontstellende feit heen, dat elke verwijzing naar 
die grondslag in het CDA eerder verdeeldheid bewerkstelligt dan 
eenheid, eerder ergernis oproept dan een bereidheid tot bezin-
ning."°7  
Volgens Goudzwaard gold dit echter niet alleen voor het CDA. 
In de discussies binnen de ARP was zich voor hem hetzelfde pro-
bleem gaan voordoen. Een 'wanhopig dilemma' was hiervan het 
gevolg: 'Ofwel je doet een beroep op wat het evangelie zegt - 
maar voordat je het zelf beseft is het overgekomen als een po-
ging om te heersen over anderer gewetens. Ofwel je laat dat be-
roep na - maar daarmee is het uitgangspunt van de partij toch 
in feite tot een vrome achtergrondsformule geworden, die wil-
lekeurig welke vorm van politiek dan ook al bij voorbaat wordt 
verondersteld te dekken. En dat is nog minder aanvaardbaar. '101  
Met de formulering van dit dilemma trok Goudzwaard in feite 
de mogelijkheid van een georganiseerde christelijke politiek in 
twijfel, zoals ook bleek uit het vervolg van zijn brief: 

Daarom ben ik wellicht ook zelf verkeerd geweest in mijn pogen, 
samen met vele anderen, om het CDA organisatorisch en pro-
grammatisch naar buiten meer christelijk te laten lijken. Het 
werkt niet, en klaarblijkelijk is het evangelie daarmee ook geweld 
aangedaan, en daarvoor niet bestemd. Als het ergens voor be-
stemd is, dan wel voor een wereld waarin christenen en niet-chris-
tenen tezamen zijn vastgelopen, en nu ook tezamen weer de weg 
moeten vinden naar het vertrouwen op vaste beloften die voor 
ons hele volk gelden. Daarbij past, of past niet meer, een partij-
politiek exclusivisme. Daarbij past wel het meewerken met allen, 
die in de praktijk het concreet blijken te willen wagen met on-
voorwaardelijke eisen van recht en ethiek - boven het stellen van 
vertrouwen in de pseudozekerheden, die we militair, economisch 
en ook partij-politiek voor onszelf hebben gecreëerd. In die zin 
zal ook een politieke hergroepering in Nederland gewenst zijn.109  

Tot de opheffing, op 11 oktober 1980, is Goudzwaard niettemin 
lid van de ARP gebleven. 
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Inmiddels was ook de werkgroep 'Niet bij brood alleen' naar bui-
ten getreden. Deze werkgroep, die in het najaar van 1978 in het 
leven was geroepen,"° betoonde openlijk steun aan Goudzwaard 
en aan de CDA-Kamerleden die kritisch stonden tegenover het 
kabinet-Van Agt. Er verscheen een bundel getiteld Daar gaat 
het om, waar Aantjes, Beumer, Fiolet, Goudzwaard, Verkuyl en 
anderen in schreven.11' Op 15 maart 1980 hield de werkgroep, 
die inmiddels ook niet-CDA-leden bij haar activiteiten had be-
trokken, in de Meerpaal te Dronten een congres. 
Hiernaast manifesteerde zich in de ARP het comité Antirevo-
lutionaire Christen Democraten 1980. Dit comité, waarvan de 
vroegere adjunctsecretaris van de ARP R. Gosker 2  een van 
de drijvende krachten was, wendde zich aan de vooravond van 
cle voorjaarspartijraad van de ARP tot de leden van de partij-
raad met een bezwaarschrift tegen het beleid dat door het par-
tijbestuur van de ARP gedurende de laatste jaren was gevoerd.113  
He t geheel van dit beleid beoordelend, achtte het comité dit - 
in de bij het bezwaarschrift gevoegde brief - 'politiek niet eer-
lijk, partij organisatorisch bedenkelijk, schadelijk voor de ge-
loofwaardigheid van het CDA, moreel moeilijk te verantwoor-
den en de ARP onwaardig': 

Wij zijn er niet blind voor, dat velen, en misschien wel zeer velen 
in de ARP, bekoord door het moderne levensgevoel, in de ban 
van nieuwe theologische opvattingen bereid zijn hun fiat te ge-
ven aan de koers die het partijbestuur vaart. Is het niet veelzeg-
gend dat sinds dr. Schouten de leiding van de partij in andere han-
den overdroeg, ruim 50.000 leden voor het lidmaatschap hebben 
bedankt? Dit ernstige ledenverlies is begonnen na de omzwaai 
van dr. Berghuis. De crisis in de ARP is al 20 jaar aan de gang. 
Zij loopt nu uit op een open conflict. Velen hebben begrepen dat 
de leiding van de partij een andere koers ging varen en hebben 
haar het vertrouwen opgezegd. Had dit voor het partijbestuur 
geen aanleiding moeten zijn zich ernstig af te vragen of het nu 
wel de juiste beslissingen nam? Vele, zeer vele leden van de par-
tij vragen zich onthutst en verbijsterd af hoe het toch is gekomen 
dat het partijbestuur zich op sleeptouw heeft laten nemen door 
een radicalistisch christelijk drijven, dat zozeer een dopers ka-
rakter draagt dat het niet meer verenigbaar is met de AR- op-
va ttitigen. Het fregat van de ARP dat zich nu gaat voegen bij het 
flottilje van het CDA voert een vlag die de lading niet dekt.'14  

De groep van Gosker was een krachtige bondgenoot van de 
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werkgroep 'Niet bij brood alleen' op het punt van de grondslag. 
Zij hield er echter vrijwel tegengestelde opvattingen op na op 
het punt van de politieke koers Om deze reden vonden de twee 
groeperingen elkaar met 
Op 19 mei 1980 werd de uitslag bekend van de stemming onder 
de AR-kiesverenigingen inzake het antirevolutionaire gedeelte 
van de CDA-kandidatenlijst voor de eerstvolgende Kamerver- 
kiezingen. De Boer zakte van plaats een naar plaats vier. De Ko- 
ning steeg van plaats twee naar plaats een Goudzwaard zakte 
van vijf naar acht, Van Houwehngen van zes naar tien en Schol 
ten van negen naar 16.111  0 

In zijn openingsrede voor de AR partijraad van juni 1980 liet 
partijvoorzitter De Boer, teleurgesteld als hij was over deze uit- 
slag, weten op 11 oktober 1980 binnen het CDA als partijorga- 
nisatie geen enkele bestuursfunctie te zullen aanvaarden 116 

presidium van het CDA besloot hierop unaniem het dagelijks 
bestuur van het CDA voor te stellen de antirevolutionair Buk 
man bij het CDA-congres voor te dragen voor het voorzitter- 

schap van het nieuwe CDA.117  
In juli 1980 spande het in het parlement nog rond het debat over 
de olieboycot van Zuid-Afrika. In totaal 13 leden van de CDA- 
fractie in de Tweede Kamer stemden voor een motie-Ter Beek 
(PvdA), waarin werd aangedrongen op volledige uitvoering van Çt SieeiikarnPoflhl61

980 de op 18 juni 1980 door de Tweede Kamer aangenomen motie- oktob(1 in 

vice-voorzitter  mr 
Scholten betreffende het instellen van een olie-embargo tegen 
Zuid-Afrika.  118  Deze motie werd hierop met 79 tegen 66 stem- naar links o.a. de 
men aangenomen. Anders dan in december 1979, stemden zes lorzitf er dr. L.A 
CDA-fractieleden - De Boer, Buikema, Couprie, Dijkman, Van KVP-oorzitter P 
Houwelingen en Scholten - ditmaal tevens voor een door Den 
Uyl ingediende motie, waarin de afkeuring werd uitgesproken van het CDA ir 
over het feit dat de regering niet bereid was de motie-Ter Beek de commissie d: 
uit te voeren. Het kabinet overleefde de stemming ternauwer- - onder leiding 
nood. Deze motie werd met 74 tegen 72 stemmen verworpen. Het door de c 

aanzienlijk aani 
posten over de 

6.9 Rondde fusie komen dat er e 
organen ontsto: 

Alvorens tot de fusie kon worden overgegaan, diende de fede- een bindende 1 

ratieve structuur van het CDA te worden omgezet in een een- van het partijb 
heidsorganisatie.119  De voorbereidingen hiervoor werden ge- een kandidatel 
troffen door een op 5 november 1977 door het dagelijks bestuur de kandidaatst'  
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Stcznkamp ondertekent het fusie-protocol op het CDA-congres van 11 
oktober 1980 in het Congresgebouw te Den Haag. Rechts van hem 
'.icc-voorzitter mr. J.L. Janssen van Raay, links van hem mevr.mr. 
f.1. M.S. Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, staande van rechts 
naar links o.a. de nieuwe CDA-voorzitter drs. P.J. Bukman, CHU-
voorzitter dr. L.M. van Leeuwen, ARP-voorzitter H.A. de Boer en 
KVP-voorzitter P.H. van Zeil. 

van het CDA ingestelde brede statutencommissie, die - evenals 
de commissie die in 1974 de federatieve statuten had opgesteld 
- onder leiding stond van J.L. Janssen van Raay.12° 
i-let door de commissie opgestelde fusieprotocol omvatte een 
aanzienlijk aantal overgangsbepalingen inzake de verdeling van 
posten over de verschillende 'bloedgroepen', teneinde te voor-
komen dat er een onevenwichtige samenstelling in de bestuurs-
organen ontstond. Er kwam een college van advies, bevoegd om 
een bindende uitspraak te doen wanneer tenminste vijf leden 
van het partijbestuur de klacht uitten, dat bij de opstelling van 
een kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend lichaam c.q. 
de kandidaatstelling voor een partijorgaan, in redelijkheid geen 
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recht was gedaan aan de opbouw van het CDA uit de verschil- Noten 

lende componenten. 1. Zie I)e Vries, G: 
In de drie partijen werden de voorstellen van de commissie met gie en illusie, 228 

grote meerderheid aanvaard. Dat gold zowel het ontwerp-fusie- 2. Later ZOU Boersa 

protocol als de daarmee verbonden ontwerpstatuten van het hele loopbaan wj 

CDA. Het bestuur van het CDA werd gemachtigd om in dub- Ik nog zeggen wi, 

3 Agt zei hiei 
bele samenstelling tot definitieve beslissingen te komen. Op 28 15 april 1977: 'Ei 
juni 1980 werden te Noordwijkerhout de laatste knopen door- te geven dan de 
gehakt. 121 sterker: daarvoo: 

Hierna moesten ARP, CHU en KVP nog slechts formeel het be- dee/an dse Gedac 
A . Het CDA en de 

sluit nemen hun partij op te heffen.122  De CHU hield haar laat- oct CVC.  Archie  
ste algemene vergadering op 13 september 1980 te Ede. De op- maal was bijeen 

heffingspartijraad van de ARP, die het jaar ervoor nog haar corporaal (secre 

eeuwfeest had gevierd, vond plaats op 27 september 1980 te Am- ilander (1 O en os
5. 

sterdam, waar in 1851 een van de eerste antirevolutionaire kies- 
Ibideni, 69. 

6. Resumé CVC, 2 
verenigingen was opgericht. De KVP, tenslotte, hield haar op- van VARA's Re 
heffingspartijraad op 3 oktober 1980 te 's-Hertogenbosch,  waar het CDA geruin 

onder anderen  mgr.  Bluyssen het woord voerde.123  september 1975 

Het fusiecongres vond plaats op 11 oktober 1980 in het Con- 
her 1976; Van Pm 
democraten in d 

gresgebouw te Den Haag. In zijn afscheidsrede als CDA-voor- 7. Verslag Tweede 
zitter ging Steenkamp een moment terug in de tijd naar het jaar 8. Verslag gemee 
1968: ARP en CHU, l 

• Verslag Tweede 
Enige tijd nadat ik mijn direkte arbeid voor het CDA in wording weid blanco uit1 
begon, mocht ik een rede houden voor de KVP-partijraad in Til- kozen fractie, om 
burg op 8juni 1968. De rede ging uit van mijn liefste bijbelwoord 10. Ibidem. 
'Gij zult Mijn getuigen zijn' en mondde uit in een oproep om een  II.  Ibidem. 

christen-democratische partij te stichten met een sterk politiek 12. Ibidem.  Eerder 

profiel. kiezing tot twee 

Ondanks alle tegenslagen, verschillen en lange duur zeg ik nog 
13. Ibidein. 
14. 1 bidem. 

harder dan in '68 dat er nu behoefte is aan een moderne chris- 15. Ibidem. 
ten-democratische partij, die de evangelische waarden vertaalt 16. Verslag Tweed 
voor onze samenleving. 17. Ibidem. 
Ik citeerde u het bijbelwoord dat voor ons allemaal een opdracht 18. Ibidem. 
bevat, een gave en opgave tegelijk. 19. Verslag Tweedi 
Mijn vurigste wens voor het CDA in de toekomst is, dat mensen 20. Ibidem.  
rondom  rondom en na ons ondanks alle kritiek tèch zullen oordelen dat Zie met name 

Iinetsforrnatie 1 
wij getracht hebben in ons beleid en in ons handelen die opgave handelaar 25 rn 
waar te maken. Die opdracht werd aan ieder van ons gegeven CDA en kabine 
door degene, die zin verleent aan ons werken en die aan het be- kabinet-Van A1 
gin en het einde van ons leven staat. 22. Uiteraard speel 
Partijgenoten, leden van het CDA, vergeet het nooit: 'Gij zult noeg bijvoorbe 
Mijn getuigen zijn. 124 boden minister 
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de commissie met 
1. Zie De Vries, Grondpolitiek en kabinetscrises, 140-143; Van Praag, Strate- 

gie en illusie, 228-235. 
et ontwerp-fusie- 2. Later zou Boersma verklaren dat het een van de weinige beslissingen in zijn 
statuten van het hele loopbaan was, die hij achteraf betreurde. Boersma en Terlingen, Wat 

thtigd om in dub- ik nog zeggen wilde, 110 en 109, 112. 

te komen. Op 28 3. Van Agt zei hierover bij het begin van de CDA-verkiezingscampagne op 
'Er 15 april 1977: zijn meer en andere waarden waaraan wij gestalte dienen 

ste knopen door- te geven [dan de puur materiële]. De belangstelling daarvoor te verhevigen, 
sterker: daarvoor mensen enthousiast te maken, dat is ethisch réveil.' Ne- 

its  formeel het be- derlandse Gedachten, 22 april 1977. 

U hield haar laat- 4. Het CDA en de Tweede Kamerverkiezingen 1977. Evaluatie-rapport van 

80 te Ede. De op- 
het CVC. Archièf-CHU 52. In het CVC, dat op 10 mei 1976 voor de eerste 

bijeengekomen, maal was hadden zitting Janssen van Raay (voorzitter), 
ervoor nog haar Corporaal (secretaris), Van Zeil (vice-voorzitter); Krajenbrink, Lindenburg 

mber 1980 te Am- en Oostlander (leden). 

volutionaire kies- 5. Ibidem, 69. 

te, hield haar op- 6. Resumé CVC, 25 mei 1977. Archief-KVP 957. In de periodiek in opdracht 
van VARA's Rooie Haan door het NIPO uitgevoerde opiniepeilingen had 

togenbosch, waar het CDA geruime tijd op winst had gestaan, tot maxima van 53 zetels in 
1e.123  september 1975 en 56 zetels in oktober 1976. Zie: Vrij Nederland, 16 okto- 
1980 in het Con- ber 1976; Van Praag, Strategie en illusie, 206. Sindsdien hadden de christen- 

Ie als CDA-voor- democraten in de peilingen echter terrein verloren. 

tijd het 
7. Verslag Tweede-Kamerfractie CDA, 26 mei 1977. Archief-CDA 7. 

naar jaar S. Verslag gemeenschappelijke vergadering Tweede-Kamerfracties KVP, 
ARP en CHU, 17 mei 1977. 4i-chief-CDA 7. 

et CDA in wording 
• Verslag Tweede-Kamerfractie CDA, 26  mei 1977. Archief-CDA 7. Een stem 
werd blanco uitgebracht en een was ongeldig. Twee leden van de nieuw ver- 

P-partijraad in Til- kozen fractie, onder wie Van Agt, waren deze vergadering afwezig. 
liefste bijbelwoord 10. Tbidem. 
een oproep om een 11. Ibidem. 
een sterk politiek 12. Ibidem. Eerder had Aantjes reeds te kennen gegeven een eventuele ver- 

kiezing tot tweede ondervoorzitter niet zonder meer te zullen aanvaarden. 
e duur zeg ik nog 13. Ibidem.

14 
en moderne chris-  

Ibidem. 
lb  Ebidem. 

waarden vertaalt 16. Verslag Tweede-Kamerfractie CDA, 2 juni 1977. Archief-CDA 7. 
17. ibidem. 

maal een opdracht 18. Ibidem. 
19. Verslag Tweede-Kamerfractie CDA, 6juni 1977. Archief-CDA 7. 

imst is, dat mensen 20. Ibidem. 
ullen oordelen dat 21. Zie met name R.B. Andeweg, K.L.L.M. Dittrich en Th. van der Tak, Ka- 
indelen die opgave bietsformatie 1977 (Leiden 1978); Ed. van Thijn, Dagboek van een onder- 

r van ons gegeven handelaar 25 mei-11 november 1977 (Amsterdam 1978); Formatie belicht. 
CDA en kabinetsformatie. CDA (z.p. z.j.); G. Puchinger, In gesprek met het en die aan het be- kabinet-Van Agt (Kampen 1980); Van Praag, Strategie en illusie, 293-346. 

22 Uiteraard speelde een complex van factoren een rol, waaronder ironisch ge- 
let nooit: 'Gij zult noeg bijvoorbeeld ook het niet op zich kunnen nemen van de hem aange- 

boden ministerschappen van Justitie en Verkeer en Waterstaat door Aan- 
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tjes. Zo schrijft E. van Thijn in zijn formatiedagboek over de nacht van 3 samenstel van VO 
op 4 november 1977: 'Ik begrijp het niet. Nu heeft Aantjes toch de sleutel fractie CDA. 22 V 
in handen. Wat wil hij nou eigenlijk. ik wil hem spreken. ( ... ) Half vijf t's 36. Verslag Tweede-I 
ochtends]: Aantjes komt binnen, bleek maar niet onhartelijk. We praten. 37. Ibidem. 
Hij legt uit waarom hij niet naar Justitie wil. Eigenlijk wil hij helemaal niet 38 Ibidem. BoerSrfla 
in het kabinet. "Sorry, Ed, ik ben niet bij machte nog een oplossing aan te wezig. 
dragen." Hij herhaalt nog eens de woorden"niet bij machte". Helemaal be- 39 thidern. 
grijpen doe ik het niet.' Van Thijn, Dagboek van een onderhandelaar, 276. 40 Statistiek der i'erk 
Vgl. ook Bram Stemerdink, Dagboeken (Amsterdam 1986) 192. venhage 1979) 16, 

23. Van Praag vermeldt, dat PvdA-voorzitster I. van den Heuvel goede relaties 41. Zie: Statistiek der 
onderhield met ARP-voorzitter De Boer en met Aantjes. Van Thijn had venhage 198(1). 
eveneens goede contacten met Aantjes, terwijl leden van de zogeheten 42. Bij deze verkiezin 
'Steenwijkclub' - een met enige regelmaat elkaar treffende (vrienden)club, 
die zich ook intensief met het politieke beleid van de PvdA bezig hield en 

nier op als lijsttre 

waartoe onder anderen behoorden A.L. ter Beek, J.C. van der Doef, G.J. 
43. Verslag algemeen 
44. Zie over de jarer 

Heyne den Bak,,J.C. Kombrink, Van der Louw, W. Meijer, A. Peper, J.P. De CHU als par 
Pronk en P.A. de Ruiter - contacten onderhielden met een aantal ARP-Ka- risch Tijdschrift Z 
merleden. Kombrink kreeg, blijkens zijn aantekeningen, met enige regel- 45. BesluitenlijSt  dap  
maat informatie over de verdeeldheid in de CDA-fractie van Kamerleden Lid van de eomflhi 
als Faber, Van Houwelingen, Scholten en eveneens van De Boer. Zo be- dijk, Van Gennip. 
vinden zich in het archief van Kombrink de CDA-fractienotulen van 23,26 steeg. Binnen de I 
en 30 augustus 1977. Van Praag, Strategie en illusie, 342 (noot 22). Mogelijk sulilé dagelijks be 
is hierdoor aan PvdA-zijde een onjuiste taxatie gemaakt van de kansen op commissie' Geloc 
de totstandkoming van een kabinet van CDA en VVD. missie-Grondslag 

24. Verslag Tweede-Kamerfractie CDA, 28 november 1977. Archief-CDA 7. uit Andriessen, M 
25. Ibidem. Gennip. A. Hoan 
26. Ibidem. hei-s, mevr. M.E.( 
27. Ibidem. grondslag. Rappo 
28. Nieuw perspectief. CDA (Den Haag z.j. (1976)) 20. z.j. (1978)). 
29. AR-partijvoorzitter De Boer had het drietal - na overleg met Aantjes - te- 46. Mededeling Vers 

voren bij zich geroepen en meegedeeld, dat hij juist hen kandidaat wilde 1978. 
stellen om diegenen in het kabinet te krijgen die geestverwant waren met 47. Zie par. 4.5. Vgl. 
de loyalisten in de Kamer. Brief Goudzwaard aan schrijver dezes, 4juli 1991. niocratische parti 
Vgl. ook: Persbericht ARP, 14 december 1977. Archief-KVP 257. zen en mogen vet 

30. Deze werkgroep had verder bestaan uit G.A.J. van Bakel (PPR), Faas 48. Rapport grondsla 
(PPR), C. Hoek (PSP), W. Kok (PvdA), R. Kottman (D'66), J. Reehorst 49. Ibidem, 40-41, 30 
(PvdA) en A. de Roode (PSP). Trouw, 27 januari 1969. 50. Ihideni. 

31. Puchinger, In gesprek met het kabinet-Van Agt, 205. 51. Brief Oostlander 
32. Geen van beide bewindslieden zou de rit uitzitten. Kruisinga trad op maart oktober 1978. Ar 

1978 betrekkelijk onverwacht af in verband met de kwestie van de neutro- 52. Rapport grondslc 
nenbom, waar hij tegen was. W. Scholten volgde hem op. Andriessen trad 53. Verklaring voor2 
op 22 februari 1980 af, toen hij binnen het kabinet onvoldoende steun vond Rapport grondsla 
voor zijn bezuinigingsplannen. Hij werd opgevolgd door Van der Stee, wiens de inhoud van de 
portefeuille van Landbouw werd overgenomen door G.J.M. Braks. 54. Nederlandse Gecl 

33. Verslag Tweede-Kamerfractie CDA, 20 december 1977. Archief-CDA 7. 55. Zie: Enkele gedn 
34. Ibidem. de Duitse bezett 
35. W. Aantjes, 'Absenten en dissidenten', Nederlandse Gedachten, 1 oktober stukken 1978-19 

1977. Op 22 september 1977 hadden de fractieleden C. van Dijk, Van der zaak Aantjes. Ge 
Mei en Wisselink (allen afkomstig uit de CHU) blijk gegeven zich niet te zondere Kamerci 
kunnen verenigen met het besluit van de fractie akkoord te gaan met het van mi. W. Aan 
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aakt van de kansen op  
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samenstel van voorstellen van de informateur. Verslag Tweede-Kamer-
fractie CDA, 22 september 1977. Archief-CDA 7. 

36. Verslag Tweede-Kamerfractie CDA, 20 december 1977. Archief-CDA 7. 
37. Ibidem. 
38. Ibidem. Boersma en Mevr. Van Leeuwen waren niet bij de stemming aan-

wezig. 
39. Ibidem. 
40. Statistiek der verkiezingen 1978. Provinciale Staten, 29 maart. CBS ('s-Gra-

venhage 1979) 16. 
41. Zie: Statistiek der verkiezingen 1978. Gemeenteraden, 31 mei. CBS ('s-Gra-

venhage 1980). 
42. Bij deze verkiezingen trad de van oorsprong antirevolutionaire loyalist Beu-

mer op als lijsttrekker. 
43. Verslag algemeen bestuur CDA, 5 november 1977. Archief-CHU 53. 
44. Zie over de jaren van Van Leeuwens voorzitterschap: J. van den Assem, 

'De C}{U als partner in het CDA (periode 1977/1980)', Christelijk Histo-
risch Tijdschrift 25 (1980) 189-195. 

45. Besluitenhjst dagelijks bestuur CDA, 11 november 1977. Archief KVP 959. 
Lid van de commissie waren voorts W. Aalders, Beernink, De Bruyn, Evers-
dijk, Van Gennip, W.C.M. Klijn, Veenhof, Veerman, Vermaat en J.P. Ver-
steeg. Binnen de KVP functioneerde op initiatief van mevr. Leyten (zie: Re-
sumé dagelijks bestuur KVP, 18 juli 1977. Archief-KVP 243) een 'schaduw-
commissie' Geloof en politiek als 'backing' voor de KVP-leden in de com-
missie-Grondslag en politiek handelen. Deze 'schaduwcommissie' bestond 
uit Andriessen, M.A.M. Boersma, De Bruyn, J.J.A.M. van Gennip, P.A. van 
Gennip, A. Hommel, Van lersel, R. van Kessel, Klijn, mevr. Leyten, Lub-
bers, mevr. M.E.Chr.E. Nagel-Cornelissen. Archief-KVP 1026. Zie ook De 
grondslag. Rapport van de commissie Geloof en politiek van de KVPJO (z.p. 
z.j. (1978)). 

46. Mededeling Verschuer, in: CDAktueel. Feiten en meningen, 17 november 
1978, 

47. Zie par. 4.5. Vgl. ook W.C.M. Klijn, 'Geloof en politiek in een christen-de-
mocratische partij', Civis Mundi 19 (1980) 130-140; A.M. Oostlander, 'Le-
zen en mogen verstaan', Anti-Revolutionaire Staatkunde 49 (1979) 34-45. 

48. Rapport grondslag en politiek handelen. CDA (Den Haag 1978) 40-41. 
49. Ibidem, 40-41, 30. 
50. Ibidem. 
51. Brief Oostlander aan leden commissie Grondslag eirpolitiek handelen, 25 

oktober 1978. Archief-Beernink 32. 
52. Rapport grondslag en politiek handelen, 4, 7. 
53. Verklaring voorzitters CDA, ARP, CHU en KVP met betrekking tot het 

Rapport grondslag en politiek handelen, als afgedrukt in dit rapport, 8. Met 
de inhoud van de aanbiedingsbrief gingen de voorzitters eveneens akkoord. 

54. Nederlandse Gedachten, 15 december 1978. 
55. Zie: Enkele gedragingen van mi. Willem Aantjes gedurende de periode van 

de Duitse bezetting 1940-1945. Ingezonden 6 november 1978. Gedrukte 
stukken 1978-1979, no. 15364; Rapport van & Commissie van Drie in de 
zaak Aantjes. Gedrukte stukken 1978-1979, no. 15625; Rapport van de bij- 
zondere Kamercommissie van onderzoek naar kennis omtrent gedragingen 
van mr. W. Aantjes tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gedrukte stukken 
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19784979, no. 15626. De openbare behandeling van deze stukken in de Steenkamp Van 
Tweede Kamer vond plaats op 16 november 1978 en 29 en 30 augustus 1979. waaruit de volger 

56. Dit gebeurde tijdens een beraad bij Aantjes thuis, dat plaatsvond onder lei- sic zonder radica 
ding van Steenkamp, en waarbij verder aanwezig waren Eversdijk, Kuiper, Goudzwaard tele 
Van Leijenhorst, Lubbers, Schakel en voorlichter P. van Tellingen. Scha- Goudz waard. 
kel, De laatste der mannenbroeders, 175. Ook mevr. Cornelissen was, naar 71. Goudzwaard hee 
een van de betrokkenen - Kuiper - zich herinnert, bij dit beraad aanwezig. Brief Goudzwaai 

57. Ibidem, 176. Deze weigerde cc 
58. Besluitenlijst Tweede-Kamerfractie CDA, 7 december 1978. Archief-CDA gaan.  Dc  Volkski 

8. 72. Een ongevraagd 
59. Zie Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de po- 19 februari 1979. 

litiek (3e druk; Baarn 1990). 73, Ibidem. 
60. Besluitenlijst Tweede-Kamerfractie CDA, 7 december 1978. Archief-CDA 74. ihidcin. 

8. Er was een blanco en een ongeldige stem uitgebracht. Drie KVP'ers wa- 75. Ibidem. 
ren op het moment van de stemming afwezig, terwijl er door het aftreden 76. ihideiTi. in een w 
van de antirevolutionair Boersma in het najaar van 1978 een vacature was luid: -Daarom ge 
binnen de fractie. Derhalve waren erbij de stemming 12 uit de ARP voort- iiiensnielting ond 
gekomen leden aanwezig. In het geval De Boer zou zijn gekozen tot frac- gestie Wordt voo: 
tievoorzitter, wan Goudzwaard de belangrijkste kandidaat geweest voor het verantwoordelijk 
AR-partijvoorzitterschap. De Tijd, 19 januari 1979. 77. Gespreksnotitie i 

61. Besluitenlijst Tweede-Kamerfractie CDA, 7 december 1978. Archief-CDA Chhr]A  RP.  
8. 78. Resumé partijbu 

62. B. Goudzwaard, 'ARP, CDA, 1978, 1979.' Archief-Goudzwaard. 79. Resumé dagelijk: 
63. Ibidem. 80. Resumé dageijk: 
64. Brief De Boer aan Goudzwaard, 21 december 1978. Archief-Goudzwaard. 81. Resumé extra-pa 
65. Vgl. ook: A. Veerman, 'Geen dommekracht, maar kwaliteit', Nederlandse Nederlandse Ged 

Gedachten, 19/ januari 1979. 82. Besluitenlijst dag 
66. Brief Goudzwaard aan De Boer, datum niet exact bekend (in het archief mens het kabine 

van Goudzwaard is slechts het laatste velletje bewaard gebleven). Archief- heda en Hazekai 
Goudzwaard. Goudzwaard toonde in zijn brief begrip voor de gecompli- en mevr. Tegek 
ceerde positie waarin De Boer zich als partijvoorzitter bevond: 'In jouw ver- Toorn en namen 
antwoordeljkheid kun je moeilijk dingen als deze entameren. Als er iets 83. Nota betreffend 
soortgelijks tot stand zou komen, moet je het persoonlijk wèl als een soort K  VP  962. 
ondersteuning kunnen aanvaarden, maar het moet niet leiden tot een zo- 84. Samenvattend o 
danige betrokkenheid van jezelf, dat je als het ware een dubbelrol toebe- bestuur CDA, 2 
deeld krijgt. Als mensen in zo'n moeilijke situatie een verantwoordelijkheid leden van de  coin  
tot een zekere stap nemen, dienen ze dat wel in overleg met jou te doen, c/idf-KVP 961. 
maar op volledig eigen gezag en daarop persoonlijk aanspreekbaar.' Ibi- 85. Rapport van de 
dem. 86. Hei Parool, 30 o 

67. Brief De Boer aan Aantjes, Corporaal, De Gaay Fortman, Goudzwaard, leiding het eindr 
Van Houwelingen, Prins, Rothuizen,  Ruppert,  Veerman, 18 januari 1979. 87. Besluitenlijst dal 
Archief-Goudzwaard. 88. Verder kende de 

68. B. Goudzwaard, 'Een (kleine) poging tot bezinning rondom de koers van sen. Goudzwaar 
het CDA', 18 januari 1979. Archief-Goudzwaard. A. Postma, W. 5 

69. Ibidem. De uitdrukking 'vijf-heren-brochure' slaat terug op de brochure en Verschuer. A 
Leider en leiding in de Anti-Revolutionaire Partij (Amsterdam 1915), waar- van het CDA zi 
in A. Anema, H. Bavinck, P.A. Diepenhorst, Th. Heemskerk en S. de Vries dienen wanneer 
Czn. bedenkingen uitten tegen de wijze waarop Kuyper het leiderschap van kring van CHU 
de ARP opvatte, neer de leiding I 

70. Goudzwaard had inmiddels op 20 januari 1979 een telefoontje gehad van rustte. Notitie m  
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an  deze stukken in de Steenkamp. Van dit gesprek heeft Goudzwaard aantekeningen gemaakt, 
29 en 30 augustus 1979. waaruit de volgende passage afkomstig is: '- hard: wanneer keuze voor fu- 
st plaatsvond onder lei- sie zonder radicalen of federatie met hen, dan het eerste.' Aantekeningen 
iren Eversdijk, Kuiper, Goudzwaard telefoongesprek met Steenkamp, 20 januari 1979. Archief- 

van Tellingen. Scha- Goudzwaard. 
Cornelissen was, naar 71. Goudzwaard heeft ook Berghuis verzocht de brief te ondertekenen. Zie: 

,ij dit beraad aanwezig. Brief Goudzwaard aan Berghuis, 12 februari 1979. Archief-Berghuis 382. 
Deze weigerde echter, omdat hij het ongevraagd advies niet ver genoeg vond 

1er 1978. Archief-CDA gaan. De Volkskrant, 3 maart 1979. 
72. Een ongevraagd advies. Brief Goudzwaard aan redacties publiciteitsmedia, 

beTs. Manager in de po- 19 februari 1979. Archief-KVP 266. 
73. Ibidem. 

er 1978. Archief-CDA 74. Ibidem. 
icht. Drie KVP'ers wa- 75. Ibidem. 
iji er door het aftreden 76. Ibidem. In een van de concepten van het advies had de slotzin als volgt ge- 
1978 een vacature was luid: 'Daarom gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat bij een geforceerde  sa- 
g  12 uit de ARP voort- mensmelting onder de huidige verhoudingen, die in weerwil van onze sug- 
S zijn gekozen tot frac- gestie wordt voortgezet, wij terwille van ons geweten en van onze morele 
lidaat geweest voor het verantwoordelijkheid niet van de partij zullen zijn.' Archief-Goudzwaard. 

77. Gespreksnotitie in verband met beslissingen ten aanzien van het CDA. Ar- 
)er 1978. Archief-CDA  chief-ARP. 

78. Resumé partijbestuur ARP, 10 februari 1979. Archief-ARP. 
7oudzwaard. 79. Resumé dagelijks bestuur ARP, 2 maart 1979. Archief-ARP. 

80. Resumé dagelijks bestuur ARP, 2 maart 1979. Archief-ARP. 
Archief-Goudzwaard. 81. Resumé extra-partijraad ARP. 3 maart 1979. Archief-Roolvink 19. Zie ook: 

kwaliteit', Nederlandse Nederlandse Gedachten, 9 maart 1979. 
82. Besluitenljst dagelijks bestuur CDA, 17 maart 1979. Archief-KVP 961. Na- 

bekend (in het archief mens het kabinet namen in de breed samengestelde commissie zitting Al- 
ird gebleven). Archief- beda en Hazekamp, namens de ARP Beinema, namens de CHU Gerritse  
rip  voor de gecompli- en mevr. Tegelaar-Boonacker, namens de rechtstreekse leden Van der 
r bevond: 'In jouw ver- Toom en namens de jongeren W. van der  Camp.  
entameren. Als er iets 83. Nota betreffende smaak van het beleid en fractie, 18 april 1979. Archief- 
)nljk wèl als een soort [<YR 962. 
niet leiden tot een zo- 84. Samenvattend overzicht opmerkingen, gemaakt op vergadering dagelijks 

een dubbelrol toebe- bestuur CDA, 27 en 28 april 1979, waarvoor tevens werden uitgenodigd de 
i verantwoordelijkheid leden van de commissie Politieke koers en van het politiek topberaad. Ar- 
erleg met jou te doen, ( hief-KVP 961. 
k aanspreekbaar.' Ibi- 85. Rapport van de commissie Politieke koers. CDA (Den Haag 1979). 

86. Het Parool, 30 oktober 1979. Voor commissielid Beinema vormde dit aan- 
ortman, Goudzwaard, leiding het eindrapport niet mede te ondertekenen. 
rman, 18 januari 1979. 87. Besluitenlijst dagelijks bestuur CDA, 26 oktober 1979. Archief-KVP 962. 

8$. Verder kende de commissie als leden Bleumink mevr. Gardeniers-Berend- 
rondom de koers van sen. Goudzwaard, De Koning, mevr. M.G.H.C. Oomen-Ruijten, Penders, 

A. Postma, W. Scholten, mevr. M.J. Van der Veen-Schenkeveld, Veenhof 
terug op de brochure en Verschuer. Aanvankelijk had de AR-delegatie in het dagelijks bestuur 
nsterdam 1915), waar- Van het CDA zich op het standpunt gesteld, dat het aanbeveling zou ver- 
smskerk en S. de Vries dienen wanneer voorzitter en secretaris/rapporteur van de commissie uit de 
er het leiderschap van kring van CHU en KVP kwamen. Men achtte het geen gelukkige zaak,wan- 

neer de leiding bij dit soort zaken voortdurend bij antirevolutionairen be- 
telefoontje gehad van rustte. Notitie met betrekking tot Program van Uitgangspunten, 16 januari 
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1979. Archief-ARP. Vgl. ook de volgende weergave van een interventie van 101 verklaring De B 
De Boer tijdens een vergadering van het dagelijks bestuur van de ARP: 1980. A oJiiej-Kl 

'Spreker deelt de mening van Bukman dat het gevaar bestaat dat er in de 102. Ibidem. 
praktijk een soort taakverdeling groeit, dat de AR in het CDA zorgt voor 103. Resuimi vergadert 
de ideologie, terwijl anderen de politieke kar gaan trekken. Dat zou geen 104. Besluitefll1iSt dage 
goede ontwikkeling zijn.' Resumé dagelijks bestuur ARP, 19 januari 1979. 105. Interventie vice-y( 
Archief-ARP. Later kwam de AR-delegatie hier, mede vanuit de gedachte 25 januari 1980. » 
dat vooral op dit punt de AR-stroming binnen het CDA een grote inbreng tijhureau KVP) a: 
kon leveren, echter op terug.  chief-K  VI'  963. (7 

89. Het rapport Plichten en perspectieven was, zoals gemeld, verschenen onder 106. Besluitenhist dag 
eindredactie van Hoogendijk en Veringa. Gerede twijfel was het resultaat 107. Brief Goudzwaan 
van een intensief overleg met de voorzitters van de sociaal-economische  see-  108. Ibidern.  
ties  van de drie instituten, respectievelijk Goudzwaard, Nelissen en Udin.k. 109. Ibidem. 
De bewerking was daarna uitgevoerd door medewerkers van de drie stich- 110 Zie Cor Otman, 

tingen, respectievelijk J.P.H. Thissen, Borstlap (tevens rapporteur) en mevr. Idem (eindred.). I 

Sleijser-Tegelaar. De commissie, die het rapport Gespreide verantwoorde- geliscllet/olkspw 

lijkheid samenstelde, bestond uit Steenkamp (voorzitter), Borstlap (rap- 111. Werkgroep Niet 
telijke Politiek (z4 porteur/secretaris), Veenhof (co-rapporteur); Van Bijsterveld, Gerritse, 
Buigers,  FT.  Koct Hollander, P.H.A. Klep, Lanser, J.W.M. van Rooij, Udink, J. de Vries, Wat- 

tèl, Weitenberg en Van Zuthem (leden). Smit. A. Verhoog  

90. Zie W. Banning, Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en be- 112. Zie R. (josker, ' 
kunde 37 (1967) ginselen (iie, geheel herziene druk, bewerkt door H.E.S. Woidring; Deven- 

ter 1988) 44-110; A. Klink, Christen-democratie en overheid. De christen-de- 113. Het beLwaarschri 

mocratische politieke filosofie en enige staats- en bestuursrechtelijke impli- 114. Brief Comité  Ant  
ARP, 21 mei 1981 caties (Dissertatie Rijksuniversiteit te Leiden; Delft 1991), in het bijzonder 
dertekend door I de hoofdstukken  III, IV  en V. 

91. Zie G.J.M. van Wissen, De christen-democratische visie op de rol van de staat der Brugge, H. Bi 

in het sociaal-economisch leven (Dissertatie Universiteit van Amsterdam; ma. A. Eijkenaar, 

Amsterdam 1982) 622-632. de Geus, Gosker, 

92. Zie A.M. Donner, 'Over het ontwerp-Program van uitgangspunten', Anti- P \dfl Leeuwen, 

Revolutionaire Staatkunde 50 (1980) 3-10. Meijer. D. van de 

93. Brief Borstlap aan Steenkamp, 21 april 1980. Archief-KVP 963. 
sen. Schakel, K. 

94. Nota met betrekking tot het Program van uitgangspunten ten behoeve van 
115. Bijlage hij procet  

Wibbehnlc. 

Conference, 28 juni 1980. Archief-KVP 926. 
AR-k andidatenii, 95. Beknopt verslag 'conference' CDA, 28juni1980. Archief-KVP 926. Zie ook: 
de Kamer der St, Inleiding Kremers tijdens studiedag CDA-fractie in Tweede Kamer over 
was als volgt (tus 'De politieke overtuiging en de praktische consequenties daarvan', 18 april 
mog (2); 2. De Ri 1980. Archief-KVP 926. 

96. Onderweg via Dronten. CDA (Den Haag z.j. (1979)) 42. 5. De Graaf (8); 

97. Ibidem, 39. nema (10); 10. V 

98. Zie: H.A. de Boer, 'AR'80', Nederlandse Gedachten, 21 juni 1980. Vries (14). De ad 
lijst versterkt par 99. In deze commissie hadden verder zitting R.H. van de Beeten, M. Bos, N. 116. A R-Post, 14 juni Buysert, G.J. Geels, mevr. Leyten, J.P. van der Reijden, Schmelzer, G.A. 
didaat voor het ( Wagner. Oostlander fungeerde als secretaris en rapporteur van de  corn-  

missie. eenkomst presidi 

100. Een voornaam bezwaar tegen Vergeer was, dat hij zich tot vice-voorzitter 
ARP. 

117. Persbericht CDA van de christen-democratische fractie in het Europees Parlement had laten 
Graaff-Nauta en verkiezen, waardoor hij nog veelvuldiger afwezig zou zijn bij KVP- en CDA- 
voorzitters van  Ii  bestuursvergaderingen dan voorheen. Zie: Stukken betreffende de proble- 

men rond partijvoorzitter Vergeer, 1077-1979. Archief-KVP 4147. inalige Unie-secs 
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van een interventie van tol. Verklaring De Boer, Van Leeuwen, Steenkamp en Van Zeil, 15 januari 
s bestuur van de ARP: 1980. Archief-KVP 963. 
aar bestaat dat er in de 102. Ibidem. 
in het CDA zorgt voor 103. Resumé vergadering partijbestuur KVP, 21 januari 1980. Archief-KVP 191. 
trekken. Dat zou geen 104. Besluitenlijst dagelijks bestuur CDA, 25 januari 1980. Archief-KVP 963. 
ARP, 19 januari 1979. lOS. Interventie vice-voorzitter KVP tijdens vergadering dagelijks bestuur CDA, 

tede vanuit de gedachte 25 januari 1980. Archief-KVP 963. Zie: Brief M.A. Kolster (directeur par- 
CDA een grote inbreng tijbureau KVP) aan voorzitter dagelijks bestuur CDA, 17 maart 1980. Ar- 

chief-KVP 963. (Toezending interventie). 
e1d, verschenen onder 106. Besluitenljst dagelijks bestuur KVP, 28 januari 1980. Archief-KVP 275. 

twijfel was het resultaat 107. Brief Goudzwaard aan bestuur CDA, 13 mei 1980. Archief-KVP 964. 
ociaal-economische sec- 108. Ibidem. 
ard, Nelissen en Udink. 109. Ibidem. 
rkers van de drie stich- 110. Zie Cor Ofman, 'De worsteling om een radicaal-evangelische politiek', in: 
ns rapporteur) en mevr. Idem (eindred.), Erfgoed. Geschiedenis en gedachten goed van tienjaar Evan- 
iespreide verantwoorde- gelische Volkspartij (Aalsmeer 1991) 9-49. 
irzitter), Borstlap (rap- 1 1. Werkgroep 'Niet bij brood alleen', Daar gaat het om. Signalen voor chris- 
1 Bijsterveld, Gerritse, telijke politiek (z.p. 1980). De overige auteurs waren S. van Bijsterveld,  Ph.  
LJdink, J. de Vries, Wat- Burgers, H. Koetje, M.H. von Meyenfeldt, Van Ruller, M. Schotting, M. 

Smit, A. Verhoog-Bokma en A. Wessels. 
Achtergronden en be- 112. Ere R. Gosker, 'Verontrusten en spijtstemmers', Anti-Revolutionaire Staat- 

[.E.S. Woldring; Deven- kunde 37 (1967) 69-81. 

verheid. De christen-de- 113. Het bezwaarschrift was getiteld Het CDA en de AR-Partij. 
estuursrechtelijke impli- 11=1. Brief Comité Antirevolutionaire Christen Democraten aan leden partijraad 
1991), in het bijzonder ARP, 21 mei 1980. Nederlandse Gedachten, 21 juni 1980. De brief was on- 

dertekend door A. Assies, J.J.G. Boot, H.D.W. Boven, J. Brandsma, Van 
sie  op de rol van de staat der Brugge, H. Bulthuis, F.J. 2reemer, J. van Dam, L.J. van Dijk, H.H. Dou- 
rsiteit van Amsterdam; ma, A. Eijkenaar, M. van Gent, mevr. M.C. van Gent-van der Plaats, L.W.H. 

de Geus, Gosker, K. Groen, M.H. van Hout, J. Knibbe, L.G. van der Laan, 
uitgangspunten', Anti- P. van Leeuwen, A.G. van der Linde, H.J. van der Meiden, H. Meijer, L. 

Pleijer, D. van der Meulen, Meulink, D.G. Nijman, Van Oosten, Van Ries- 
ef-Kl/P 963. sen. Schakel, K. Sloter, W.C. van Veelen, Verplanke, P.D. Vizee en H.J. 
rnnten ten behoeve van Wihhehnk. 

115. Bijlage bij proces verbaal uitslag stemming door kiesverenigingen terzake  
thief-KVP 926. Zie ook: A R-kandidatenlijst ten behoeve van eerstvolgende verkiezing leden Twee- 
n Tweede Kamer over de Kamer der Staten-Generaal. Archief-ARP. De uitslag voor de eerste 12 
nties daarvan', 18 april was als volgt (tussen haakjes staat de notering op de advieslijst): 1. De Ko- 

fling  (2); 2. De Ruiter (3); 3. mevr. Kraaijeveld-Wouters (4); 4. De Boer (1); 
» 42. 5. De Graaf (8); 6. Faber (7); 7. Van Dam (11); 8. Goudzwaard (5); 9. Bei- 

ncrna (10); 10. Van Houwelingen (6); 11. De Kwaadsteniet (12); 12. B. de 
pi, 21 juni 1980. Vries (14). De advieslijst was vastgesteld op 27 maart 1980. Zie: Besluiten- 
de Beeten, M. Bos. N. lijst versterkt partijbestuur ARP, 27 maart 1980. Archief-ARP. 
ijden, Schmelzer, G.A.  116. AR-Post, 14 juni 1980. De Boer was anders de meest waarschijnlijke kan- 
spporteur van de  corn-  didaat voor het CDA-voorzitterschap geweest na de fusie. Zie: Memo bij- 

eenkomst presidium ARP, 14 april 1980, ten huize van De Boer. Archief—  
zich tot vice-voorzitter 
es Parlement had laten 

AR?. 
117. Persbericht CDA, 10 juni 1980. Archief-KVP 964. Voorts werden mevr. De 

i zijn bij KVP- en CDA- Graaft-Nauta en Van Zeil bij het CDA-congres voorgedragen als onder- 
betreffende de proble- Voorzitters van het CDA vanaf de fusiedatum 11 oktober 1980. De voor- 

tief-KVP 4147. malige Unie-secretaris Smits werd voorgedragen voor de functie van par- 
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tijsecretaris, het rechtstreekse lid Veenhof voor die van penningmeester. 7 S1otbeSCh01 
118. Het betrof de leden Beinema, H.A. de Boer, J.J.P. de Boer, Borgman, Bui-

kema, Couprie, Dijkman, Faber, Van Houwelingen, De Kwaadsteniet, complice re 
A.G.W.J. Lansink, Scholten en Veerman. d 1fl 119. Zie R.A.A.M. van Mierlo, De fusie van de Katholieke Volkspartij met de eenwor 
Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Unie. Een studie 
van de fusieproblematiek, zowel voor als na de fusie van de Katholieke 
Volkspartij met de Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijk-Historische 
Unie in het Christen Democratisch Appèl (Stageverslag, Eiiuilhoven 1980). 

120. Van deze commissie maakten voorts deel uit G. van den Berg (secretaris): 
Integrel ciii e 7.1 Beernink, J.M.  Boll,  Van den Broek, V.H. Bruins Slot, Corporaal, Fleer,. 

Kaulingfreks, De Kwaadsteniet, Postma (leden). De secretaris van het fe- 
deratieve CDA, Krajenbrink, was als adviserend lid toegevoegd aan de  corn-  t. In de geschiedei 
missie. 

121. Beknopt verslag 'conference' CDA, 28 juni 1980. Archief-KVP 926. Tijdens 
kan uit de voorgaa 
ee factor in het 'conference' deze zelfde stond ook het ontwerp-Program van uitgangspun- 

ten geagendeerd. langrijke ueiefl \ 

122. Voor de teksten van de redevoeringen gehouden op de opleffingspartijra- volksgroepen in 0 
den c.q. Unieraad van ARP, KVP en CHU, zie Inleiding voltooid. CDA  tie  te blijven lcgg€ 
(Den Haag z.j. (1980)). 

ke handelen. 123. Zie J.W.M. Bluyssen, 'Wereldwijde solidariteit', Politiek Perspectief 9 (1980) In de literatuur O 

124. Inleiding voltooid, 94. De fusie van ARJOS, CHJO en KVPJO volgde - gro- ken,' vooral gewe 
tendeels als gevolg van aarzelingen binnen de ARJOS - op 19 januari 1981, ders van organiSa 
nadat op 16 april 1977 de federatie-CDJA was opgericht. Zie Govert Veld- verzuiling is in de 
huijzen, 'Tien jaar CDJA', in: Ab Klink, Jan Willem Sap, Juijen Zeilstra en 

proces, van een Govert Veldhuijzen (red.), Nooit in het veilige midden. 60 jaar CD-Jonge- 
renwerk (Franeker 1988) 45-55, aldaar 45-52. groepen naar een 

Het beklemtonen 
deel, dat het niet  
ties  aan het eind 
ook de in de jare  
confession  aliserir 
immers dat, zoal 
volksgroepen in 
dium van haar vo. 
de (in deze geda 
roepen) organis 
aanvang nemen. 
Aan deze benadt 
langrij kste is wel 
cipatieinotief bij 
lij ke organisaties 
zig is geweest ,3  F 
belangrijkste mo 
lijkheid lag een c 
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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 
tsverhoudrngen in Ne- rond het eerste CDA-congres opgemerkt: 'ik veronderstel dat het toch de 
Ina 1945. Beschouw/n- vrees voor een centrumpartij geweest is, die hem op een bepaald moment 
-197. heeft bevangen. Het vertrek van De Zeeuw, om volstrekt andere redenen, is 

daartoe waarschijnlijk de aanleiding geweest. En zijn binding aan het kabi- 
a den Berg, 'Democra- net-Den Uyl, en een voorkeur voor progressieve politiek, de oorzaak. An- 
1 en coalitievorming in ders kan ik het niet zien.' Borstlap en Klop (red.), De groei naar het CDA,  
cans,  'Historische twij- 339140. Ook De Koning heeft zich in een terugblik op de gebeurtenissen in 
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1975 in deze zin uitgelaten. Ibidem, 120. Vgl. hiernaast onder meer Van Enk, 50. De herdenking va 
De aftocht van de ARP, 143; Schakel, De laatste der mannenbroeders, 184. een voorbeeld. 

39. Vgl. Kuiper, 'Een eeuw "confessionele" politiek in ontwikkelingsperspec- 51. J.A.A. Viifl  Dorm  
tief', 170. J.W. de Beus. 

40. Vgl. Johan W.E. Riemens, Het conflict Steenkamp-De Zeeuw. Over de stro- driehoek. Nederla 
tegie van het CDA (Amsterdam 1975). Illustratief voor de verbittering die 146. aldaar 137. 
hieruit is voortgekomen zijn de in 1988 verschenen, grotendeels door Dick 52. Zie recentelijk 11 
Houwaart op schrift gestelde, herinneringen van de voormalige AR-partij-  lands. The  1989 E 
voorzitter Berghuis. Houwaart, Mannenbroeders, 28, 55-57, 65. Zie voorts 24-47. Deze hena 
de kranteartikelenbetreffende zijn houding inzake de vorming van het den aangeduid in 
CDA, 1978-1979, in: Archief-Berghuis 383. zichten omvatten 

41. Fogarty,  Christian  Democracy,  xiv.  ling  in termen var 
42. Vgl. Kuiper, 'Een eeuw "confessionele" politiek in ontwikkelingsperspec- uit een andere ai 

tief', 169-170. Vgl. ook de kop boven een in 1988 door Michel van Digge- Utrecht en Oxforc 
len gepubliceerd artikel over de AR-'spijtstemmers' twintig jaar later: 'De 1,1  iiiii de Rijksuni 
ARP is veel te mooi en het CDA te lelijk afgeschilderd.' Hervormd Neder- C. Piidiiii  gee  als 
land, 13 februari 1988. De uitspraak werd gedaan door De Boer. Nederlandse  Prot  

43. Deze reserve heeft betrekking op de aanzienlijke onderlinge verschillen tus- 37-38. Puchinger 
sen de partijen, die doorgaans tot de (Europese) christen-democratische 'po- katholieke en de 
litieke familie' worden gerekend. - ben  óók  verbetei 

44. Vgl. H.-M.T.D. ten Napel, 'Slaat politisering Nederlandse christen-demo- drie gezindten [r( 
cratie om in verzakelijking?', Namens 4 (1989) 49-58, aldaar 55-56; Idem, is onaangetast ge 
'Principiële verwantschap gaf doorslag in CDA-fusieproces', Namens 5 53. Vgl. Ruud Koole, 
(1990) 30-35; Idem, 'De paradoxale revival van de christen-democratie', in: lnocralie 43 (198( 
Jaarboek 1990 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Gro- leiden, bewijst  Pe  
ningen 1991) 131-153, aldaar 138-143; R.A. Koole en H.-M.T.D. ten Napel, tish  Journal  of P 
'De riante positie in het vermaledijde "midden". Confessionele machtsvor- 54. Publieke gerechti 
ming op nationaal niveau', in: Luykx en Righart (red.), Van de pastorie naar overheid in de sa 
het torentje, 72-92, aldaar 85. WilS Wcrkloosheil 

45. Deze omschrijving van christen-democratische partijen is gebaseerd op de Over  dc  staats- er 
in noot 3 van hoofdstuk 2 genoemde literatuur over de Europese christen- ten -deniocratischi 
democratie. Vgl. ook  Clay  Clemens, Christian  Democracy. The  Different Di- christendemocri 
mensions of a Modern  Movement.  EVP (Brussel 1989). mocratisch-recht 

46. De laatste twee zaken behoorden tot de maatstaven van Lijphart om de ma- (red.), Publiek & 

te van verzuiling te meten. A. Lijphart, 'Verzuiling', in: A. Hoogerwerf (Amsterdam 198 
(red.), Verkenningen in de politiek, 2 (Alphen aan den Rijn 1971) 24-37. 55. De verschillen tu 

47. T. Dufthues, 'Confessionele politieke partijen en maatschappelijke organi- hij geen onoverli 
saties. Aspecten van een duurzame relatie', in: Luykx en Righart (red.), Van ervaren bleven n 
de pastorie naar het torentje, 124-146, in het bijzonder 140-142. 56. Dit besluit van d 

48. Een verklaring voor de verschillende soorten fusieprocessen valt buiten het uit het rapport A 

bestek van deze studie, al zijn hiervoor verschillende hypothesen te ont- 57. Vgl. D.Th. Kuip( 
wikkelen. Zo zou het de moeite waard zijn te onderzoeken, in hoeverre de kiel e.a. (red.), H 

factor 'klasse' een rol heeft gespeeld bij de wijze waarop het de KVP ener- hier de tendentie 
zijds en het NKV anderzijds is vergaan in de jaren zestig en zeventig. ierstand', zoals d 

49. Zie hierover onder meer Jan Peet, 'Tussen aanpassing en vernieuwing, hang zijn onderl 
Hoofdlijnen in de geschiedenis van het Nederlands Katholiek Vakverbond, CDA enerzijds 
1963-1981', in: J. Roes (red.), Katholieke arbeidersbeweging. Studies over tachtig. 
KAB en NKVin de economische ontwikkeling van Nederland na 1945 (Baarn 58. J.J.M. van Holst 
1985) 133-201; Jan Bank, 'De broederlijke relaties tussen KAB/NKV en rende verkiezing 
KVP, 1945-1981', in: Ibidem, 293-342. centrum Nederla 
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50. De herdenking van het eerste christelijk sociaal congres in 1991 is hiervan 
een voorbeeld. 

51. J.A.A. van Doorn, 'De onvermijdelijke presentie van de confessionelen', 
in: J.W. de Beus, J.A.A. van Doorn en Percy B. Lehning, De ideologische 
driehoek. Nederlandse politiek in historisch perspectief (Meppel 1989) 112-
146, aldaar 137. 

52. Zie recentelijk H. Daalder,  Ancient  and Modern  Pluralism  in  the Nether-
lands. The  1989 Erasmus  Lectures  at Harvard  University  (Cambridge 1989) 
24-47. Deze benaderingswijze van het fenomeen 'verzuiling', die kan wor-
den aangeduid met de naam 'persistent pluralisme', is in een aantal op-
zichten omvattender dan de hiervoor genoemde interpretaties van verzui-
ling in termen van bijvoorbeeld emancipatie en 'sociale controle'. Vgl. van-
uit een andere achtergrond ook G. Puchinger, 'Dankwoord', in: Tussen 
Utrecht en Oxford. Toespraken gehouden op dinsdag I april 1986 in de Au-
la van de Rijksuniversiteit te Utrecht ter gelegenheid van het afscheid van Dr. 
G. Puchinger als hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlandse Protestantisme (1800-heden) (Amsterdam 1986) 33-48, aldaar 
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drie gezindten [rooms-katholieken, orthodox-protestanten en humanisten] 
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53. Vgl. Ruud Koole, 'De broze metamorfose van het CDA', Socialisme en De-
mocratie 43 (1986) 135-139. Dat lang niet alle fusies tot gunstige resultaten 
leiden, bewijst Peter Mais,  'The electoral payoffs  of  fission  and  fusion', Bri-
tish Journal  of  Political  Science 20 (1990) 131-142, aldaar 134-135, 140. 

54. Publieke gerechtigheid. Een christen-democratische visie op de rol van de 
overheid in de samenleving (Houten 1990). Een belangrijk eerder rapport 
was Werkloosheid en crisis in onze samenleving (Alphen aan den Rijn 1984). 
Over de staats- en maatschappijvisie van het CDA, zie Van Wissen, De chris-
ten-democratische visie op de rol van de staat; E.M.H.  Hirsch  Ballin, 'De 
cbristen-democratische politieke overtuiging omtrent de reikwijdte van de-
rnocratisch-rechtsstatelijke politiek', in: A.J.M. Kreukels en J.B.D. Simonis 
(red.), Publiek domein. De veranderende balans tussen staat en samenleving 
(Amsterdam 1988) 111-137. 

55. De verschillen tussen de protestantse en katholieke tradities vormden daar-
bij geen onoverkomelijk beletsel, hoewel zij - naar men zelf mededeelt - 
ervaren bleven worden. Publieke gerechtigheid, 133-134. 

56. D1 besluit van de CDA-partijraad was conform de aanbevelingen terzake 
uit het rapport Appèl en weerklank (z.p. 1983). 

57. Vgl. D.Th. Kuiper, 'Na honderd jaar: verandering of continuiteit', in: Brin-
kel ca. (red.), Het kabinet-Mgckay, 250-262, aldaar 260-261. Kuiper gebruikt 
hier de tendenties van de 'remmende voorsprong' en de 'stimulerende ach-
terstand', zoals die door de historicus J. Romein in hun onderlinge samen-
hang zijn onderkend, ter verheldering van de ontwikkelingen binnen het 
CDA enerzijds en de PvdA en de VVD anderzijds in de jaren zeventig en 
tachtig. 

58.1..J.M. van Holsteyn en G.A.  Irwin,  'CDA, naar voren! Over de verande-
rende verkiezingsstrategie van het CDA', in: Jaarboek 1987 Documentatie-
Centrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1988) 66-98, aldaar 79. 
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59. A.C. Zijderveld, 'Van oude en nieuwe christenen. Cultuur en religie en tiet Bijlagen 
CDA', Christen Democratische Verkenningen 9 (1990) 366-372, aldaar 366. 
Vgl. ook Ernest  Zahn,  Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Ne- 
derland en de Nederlanders (Amsterdam 1989) 200-210, 232; D.F.J. Bos- 
scher, 'Confessionele partijen en politieke stabiliteit', in: Righart en Luykx 
(red.), Van de pastorie naar het torentje, 93-103, aldaar 100-101. 

60. Zie bijvoorbeeld Thomas Jansen, 'Christen-democratisch en/of conserva- 
tief', Christen Democratische Verkenningen 9 (1990) 373-379; A.M. Oost- Bijlage 2 Verkie 

'Christen-democratie lander, versus conservatieve politiek', Christen De- 
mocratische Verkenningen 9 (1990) 380-387. 

Tabel 1.1 Uitgehrai 
partij, in perccntag 

Anti-Revolutionair 
Christelijk-H istoris 
Rooms-Ka thoheke 
Staatkundig Gerefc 
Partij 
Vrijzinnig-DemocL 
Liberale Unie 
Bond van Vrije  Lit  
Sociaal-Democrati 
Arbeiders Partij 
Communistische P 
Christen-Democral 
Christelijk Sociale 
Bond van Christen 
Socialistische Parti 
Economische Bon 
Plattelandersbond 
Middenstandsparti 
Neutrale Partij 
Verbond Democra 
Weermacht 
Liberale Staatspari 
De Vrijheidsbond 
Hervormde (Gerel 
Staatspartij 
Roomsch-Katholic 
Volkspartij 
Christen-Democra 
Revolutionair Soci 
Partij 
Middenpartij voor 
Land  

MN 



Cultuur en religie en het 
)90) 366-372, aldaar 366. 
iatoren. Een visie op Ne-
00-210, 232; D.F.J. Bos-
it',  in: Rihart en Luykx 
laar 100-101. 
cratisch en/of conserva-
)0) 373-379; A.M. Oost-

politiek', Christen De- 
Bijlage 1 Verkiezingsuitslagen 1918-1982 

Tabel Li Uitgebrachte stemmen bij Tweede-Kamerverkiezingen, per 
partij, in percentages, 19181982* 

Anti-Revolutionaire Partij 
Christelijk-Historische Unie 
Rooms-Katholieke Staatspartij 
Staatk undig Gereformeerde 
Partij 
Vrijzinnig-Democratische Bond 
Liberale Unie 
Bond van Vrije Liberalen 
Sociaal-Democratische 
Arbeiders Partij 
Communistische Partij 
Christen-Democratische Partij 
Christelijk Sociale Partij 
Bond van Christen-Socialisten 
Socialistische Partij 
Economische Bond 
Plattelanciersbond 
Middenstandspartij 
Neutrale Partij 
Verbond Democratisering 
Weermacht 
Liberale Staatspartij 
De Vrijheidsbond' 

Hervormde (Gereformeerde) 
Staatspartij 
Roomsch-Kathcijeke 
Volkspartij 
Christen-Democratische Unie 
Revolutionair Socialistische 
Partij 
Middenpartij voor Stad en 
Land 

1918 1922 1925 1929 1933 1937 

13,4 13,7 12,2 11,6 13,4 16,4 
6,5 10,9 9,9 10,5 9,1 7,5 

30,0 29,9 28,6 29,6 27,9 28,8 

0,4 0,9 2,0 2,3 2,5 1,9 
5,3 4,6 6,1 6,2 5,1 5,9 
6,2 
3,8 

22,0 19,4 22,9 23,8 21,5 21,9 
2,3 1,8 1,2 2,0 3,2 3,4 
0,8 0,7 
0,6 0,7 
0,6 
0,7 0,4 0,4 
3,1 
0,7 1,6 2,0 1,0 1,3 0,2 
0,9 
0,5 

0,5 

9,3 8,7 7,4 7,0 3,9 

0,7 1,0 1,1 0,9 0,6 

1,2 0,7 1,1 
0,5 0,4 1,0 2,1 

0,6 1,3 

1,2 
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4,2 
1,6 5,5 3,3 1,6 3,9 3,0 

1918 1922 1925 1929 1933 1937  

Verbond voor Nationaal 
Herstel 
Nationaal-Socialistische 
Beweging 
Overige 

*De  gegevens uit deze tabel zijn ontleend aan H. Daalder en C.J.M. Schuyt (red.), 
Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (Alphen aan den Rijn 
en Brussel 1986), I, A1300-26-27. Opgemerkt zij nog, dat 1) voor de jaren 1918, 
1922 en 1925 in plaats van RKSP dient te worden gelezen Algemeene Bond 
van RK Rijkskieskringorganisaties in Nederland; 2) de KNP in 1948 optrad als 
lijst-Welter;  3) het percentage van 1971 van de RKPN dat van de voorganger 
van deze partij is, de Nieuwe Roomse Partij. 

1946 1948 1952 1956 1959 1963 

Anti-Revolutionaire Partij 
Christelijk-Historische Unie 
Katholieke Volkspartij 
Staatkundig Gereformeerde 
Partij 
Partij van de Arbeid 
Communistische Partij 
Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie 
Katholiek Nationale Partij 
Gereformeerd Politiek Verbond 
Pacifistisch Socialistische 
Partij 
Boerenpartij 
Overige 

1967 1971 1972 1977 1981 1982 

Anti-Revolutionaire Partij 
Christelijk-Historische Unie 
Katholieke Volkspartij 
Christen Democratisch Appèl 
Staatkundig Gereformeerde 
Partij 
Partij van de Arbeid 
Communistische Partij 

RE 

12,9 13,2 11,3 9,9 9,4 8,7 
7,8 9,2 8,9 8,4 8,1 8,6 

30,8 31,0 28,7 31,7 31,6 31,9 

2,1 2,4 2,4 2,3 2,2 2,3 
28,3 25,6 29,0 32,7 30,4 28,0 
10,6 7,7 6,2 4,7 2,4 2,8 

6,4 7,9 8,8 8,8 12,2 10,3 
1,3 2,7 

0,7 0,6 0,7 0,7 

1,8 3,0 
0,7 2,1 

1,0 1,6 1,4 0,8 0,6 1,6 

9,9 8,6 8,8 
8,1 6,3 4,8 

26,5 21,8 17,7 
31,9 30,8 29,4 

2,0 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 
23,6 24,6 27,3 33,8 28,3 30,4 
3,6 3,9 4,7 1,7 2,1 1,8  

Volkspartij voor Vr 
Democratie 
Gereformeerd Polit 
Pacifistisch Socialist 
Partij 
Boerenpartij 
Democraten '66 
Politieke Partij Rad 
DemocratiSCh-S0ci 
Nederlandse Midde 
Partij 
Rooms-Katholieke 
Nederland 
Reformatorische  Pc  
Federatie 
Evangelische Volks 
Centrumpartij 
Overige 

Bijlage 2 Partijv 
]945i98O* 

ARP: 
J.A. de Wijde 
J. Schouten 
A.B. Roosjen (wnc 
W.P. Berghuis 
A.B. Roosjen (wnc 
A. Veerman 
J. de Koning (wnd. 
J. de Koning 
H.A. de Boer 

CHU: 
H .W. Tilanus 
H.K.J. Beernink 
A.D.W. Tilanus 
C.J. van Mastrigt 
J.W. van Hulst 
O.W.A. baron van 
Verschuêr 



5 1929 1933 1937 

0,8 0,2 

4,2 
,3 1,6 3,9 3,0 

en C.J.M. Schuyt (red.), 
d (Alphen aan den Rijn 
at 1) voor de jaren 1918, 
Lezen Algemeene Bond 
KNP in 1948 optrad als 
dat van de voorganger 

52 1956 1959 1963 

1,3 9,9 9,4 8,7 
,9 8,4 8,1 8,6 
,7 31,7 31,6 31,9 

1,4 2,3 2,2 2,3 
),0 32,7 30,4 28,0 
,2 4,7 2,4 2,8 

,8 8,8 12,2 10,3 
1,7 
),7 0,6 0,7 0,7 

1,8 3.0 
0,7 2,1 

L,4 0,8 0,6 1,6 

72 1977 A981 1982 

1,8 
7,7 

31,9 30,8 29.4 

1,2 2,1 2,0 1,9 
7,3 33,8 28,3 30,4 
1,7 1,7 2,1 1.8  

1967 1971 1972 1977 1981 1982 

Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie 
Gereformeerd Politiek Verbond 
Pacifistisch Socialistische 
Partij 
Boerenpartij 
Democraten '66 
Politieke Partij Radicalen 
Democratisch-Socialisten '70 
Nederlandse Middenstands 
Partij 
Rooms-Katholieke Partij 
Nederland 
Reformatorische Politieke 
Federatie 
Evangelische Volkspartij 
Centrumpartij 
Overige 

10,7 10,3 14,4 17,9 17,3 23,1 
0,9 1,6 1,8 1,0 0,8 0,8 

2,9 1,4 1,5 0,9 2,1 2,3 
4,8 1,1 1,9 0,8 
4,5 6,8 4,2 5,4 11,1 4,3 

1,8 4,8 1,7 2,0 1,7 
5,3 7,1 0,7 

1,5 0,4 

0,4 0,9 0,4 

1,2 1,5 
0,5 0,7 
0,1 0,8 

2,6 2,1 0,6 1,5 1,8 1,4  

Bijlage 2 Partijvoorzitters ARP, CHU, KVP en CDA, 
J945198O* 

ARP: 
J.A.  dc  Wilde mei 1945 - 24 januari 1946 
J. Schouten 24 januari 1946 - 25 mei 1955 
A.B. Roosjen (wnd.) 25 mei 1955 - 23 april 1956 
W.P. Berghuis 23 april 1956 - 10 februari 1968 
A.B.Roosjen(wnd.) 10 februari 1968 - 15 juni 1968 
A. Veerman 15 juni 1968 - 11 mei 1973 
J. de Koning (wnd.) 11 mei 1973 - 9 februari 1974 
J. de Koning 9 februari 1974 - 13 december 1975 
H.A.  dc  Boer 13 december 1975 - 11 oktober 1980 

CHU: 
H.W. Tilanus 1945 - 9 juli 1958 
H.K.J. Beernink 9 juli 1958 - 19 maart 1966 
A.D.W. Tilanus 19 maart 1966 - 5 oktober 1968 
C.J. van Mastrigt (wnd.) 5 oktober 1968 - 13 september 1969 
J.W. van Hulst 13 september 1969 - 19 februari 1972 
O.W.A. baron van 
Versehuer 19 februari 1972 - 19 november 1977 
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L.M. van Leeuwen 

KVP: 
P.J. Witteman (wnd.) 
W.J. Andriessen 
Chr. Matser (wnd.) 
H.W. van Doorn 
P.J.M. Aalberse 
A.P.J.M.M. van der 
Stee 
Th. Laan (wnd.) 
D. de Zeeuw 
Tb. Laan (wnd.) 
W.J. Vergeer 
P. van Zeil 

19 november 1977 - 11 oktober 1980 

22 december 1945 - 9 november 1946 
9 november 1946 - 14 september 1953 
september 1953 - 23 januari 1954 
23 januari 1954 - 23 juni 1962 
23 juni 1962 - 30 maart 1968 

30 maart 1968 - 14 juli 1971 
14 juli 1971 - 27 november 1971 
27 november 1971 - 24 maart 1975 
24 maart 1975 - 20 juni 1975 
20 juni 1975 - 10 november 1979 
10 november 1979 - 11 oktober 1980 

B.J. Udink 
R.J.H. Kruisinga 
J.T. Mellema 
A.D.W. Tilanus 
R.J.H. Kruisinga 

KVP: 
C.P.M. Romme 
W.J. Andriessen 
W.L.P.M. de Kort 
W.K.N. Sciimelzer 
G.H. Veringa 
F.H.J.J. Andriesser 

CDA: 
A.A.M. van Agt 
W. Aantjes 
R.F.M. Lubbers 

De gegevens uit dit 
pendiwn voor politi 

CDA: 
P.A.J.M. Steenkamp 15 april 1975 - 11 oktober 1980 

*De  gegevens uit dit schema zijn ontleend aan Daalder en Schuyt (red), Com-
pendium voorpolitiek en samenleving, I, A1100-67-68, 71. 

Bijlage 3 Fractievoorzitters Tweede Kamer, ARP, CHU, 
KVP en CDA, 1946-1980* 

J. Schouten 1946 - 2 juli 1956 
J. Zijlstra 14 juli 1956 - 2 oktober 1956 
J.A.H.J.S. Bruins Slot 3 oktober 1956 - 6 juni 1963 
H. van Eijsden 6 juni 1963 - 16 juli 1964 
J. Smallenbroek 17 juli 1964 - 13 april 1965 
B. Roolvink 14 april 1965 - 22 februari 1967 
B.W. Biesheuvel 23 februari 1967 - 5 juli 1971 
W. Aantjes 6 juli 1971 - 6 december 1972 
B.W. Biesheuvel 7 december 1972 - 6 maart 1973 
W. Aantjes 7 maart 1973 - 7 juni 1977 

CHU: 
H.W. Tilanus 17 mei 1946 - 5 juni 1963 
H.K.J. Beernink 6 juni 1963 - 4 april 1967 
J.T. Mellema 5 april 1967 - 31 juli 1968 
A.D.W. Tilanus 1 augustus 1968 - 26 juni 1969 
J.T. Mellema 27 juni 1969 - 10 mei 1971 



oktober 1980 B.J. Udink 11 mei 1971 - 5 juli 1971 
R.J.H. Kruisinga 6 juli 1971 - 26 juli 1971 
J.T. Mellema 27 juli 1971 - 31 maart 1972 

november 1946 A.D.W. Tilanus 1 april 1972 - 30 juni 1973 
september 1953 R.J.H. Kruisinga 1 juli 1973 - 7 juni 1977 
januari 1954 
juni1962 KVP: 

I maart 1968 C.P.M. Romme 4 juni 1946 - 13 juni 1961 
W.J. Andriessen 13 juni 1961 - 2 oktober 1961 

juli 1971 W.L.P.M. de Kort 2 oktober 1961 - 10 december 1963 
november 1971 W.K.N. Schmelzer 10 december 1963 - 10 mei 1971 
maart 1975 G.H. Veringa 11 mei 1971 - 31 december 1971 

'juni 1975 F.H.J.J. Andriessen 1 januari 1972 - 7 juni 1977 
november 1979 
oktober 1980 CDA: 

A.A.M. van Agt 8 augustus 1977 - 18 december 1977 
W. Aantjes 20 december 1977 - 6 november 1978 

oktober 1980 R.F.M. Lubbers 13 december 1978 - 9 juni 1981 

en Schuyt (red),  Corn-  De gegevens uit dit schema zijn ontleend aan Daalder en Schuyt (red),  Corn  
71. pendiurn voor politiek en samenleving, I, A0600-16-17, 19. 

r, ARP, CHU, 

uli 1956 
)ktober 1956 
uni 1963 
juli 1964 
april 1965 
februari 1967 
uli 1971 
lecember 1972 
naart 1973 
uni 1977 

uni 1963 
Lpril 1967 
juli 1968 
juni 1969 
mei 1971 
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Overzicht van geraadpleegde bronnen en Katholiek Docum 

literatuur Archief-Atherg 
Archief-Cals 
Archief-Dainoiseau  

A rchief-Kleisterlee  
Archief-KVP 
Archief-PPR 
Archief-Van Pijker 

I. Archieven Archief-Slokinan 

Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage particidiere archi 
Archief-Beernink Archief van H.K.J. Beernink Archief-Corporaal 
Archief-Berghuis Archief van W.P. Berghuis Archief-GoUdzwaa 
Archief-CDA Archief van het Christen Democratisch Archief-Van der V i  

Appèl 
Archief-CHU Archief van de Christelijk-Historische 

Unie 
Archief-CHJO Archief van de Christelijk-Historische Jon- 

geren Organisatie (CHJO) 11. Literatuur 
Archief-Klompé Archief van mevr. M.A.M. Klompé 
Archief-Lohmanstichting Archief van de Jhr. mr. A.F. de Savornin Aalberse, P.J.M., 

Lohmanstichting Historisch Tijds Archief-Van Niftrik Archief van G.C. van Niftrik Abnia, G. en J. de Archief-Romme Archief van C.P.M. Romme Advies van het Gen 
Archief-Roolvink Archief van B. Roolvink torcwl optreden 
Archief-Tilanus Archief van H.W. Tilanus Albeda, W., 'De to 
Archief-Tilanus jr. Archief van A.D.W. Tilanus ti-Re''oIutionair 
Archief-Vriendenkring Archief van de Vriendenkring AR/CH Albeda, W., E. de 

hem, Over chr 

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen Revolutionaire
Alberii-ig, L.A.H., 

Archief-Van den Bree Persoonlijk archief van R.A.P. van den Documentatie I 
Bree (EVP) 1979-1986 z.j. (1954)). 

Archief-Dekker Archief van H. Dekker (PPR), 1967- Albering, L.A.H., 
1971 land', Katholie 

Algra, H., Mijn w 

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan- Algra.H., 'Van ei 

tisme (1800-heden), Amsterdam 
Ammerlaan, R., L 

Archief-ARP Archief van de Anti-Revolutionaire liiieke teckel (3 
Partij Andeweg, R.B., 

Change 1963-1 
1982). 
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ronnen en Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen 

Archief-Albering Archief van L.A.H. Albering 
Archief-Cals Archief van J.M.L.Th. Cals 
Archief-Damoiseaux Archief van J.A.M.H. Damoiseaux 
Archief-Kleisterlee Archief van C.F. Kleisterlee 
Archief-KVP Archief van de Katholieke Volkspartij 
Archief-PPR Archief van de Politieke Partij Radicalen 
Archief-Van Pijkeren Archief van G.F. van Pijkeren 
Archief-Stokman Archief van J.G. Stokman 

Particuliere archieven 

eernink Archief-Corporaal Archief van D. Corporaal 
rghuis Archief-Goudzwaard Archief van B. Goudzwaard 
iten Democratisch Archief-Van der Werf Archief van mevr. A.M. van der Werf- 

Terpstra 
Lelijk-Historische 

elijk-Historische Jon- 
HJO)  ii  Literatuur 
.A.M. Klompé 
Ir. A.F. de Savornin i Aalherse, P.J.M., Verwachtingen en doelstellingen n 19671 ,  Christelijk 

Niftrik 
Historisch Tijdschrift 22 (1977) 26-33. 

Abma, G. en J. de Bruijn (red.), Hoedemaker herdacht (Baarn 1989).  
,omme 

Advies van het Centrum voor Staatkundige Vorming betreffende het elec- 
'ink  

torual optreden der Katholieken (z.p. z.j. (1945)). 
anus 
Tilanus 

Albeda, W., 'De toekomst van de christen-democratische partijen', An- 

denkrin AR/CH g 
ti-Revolutionaire Staatkunde 41 (1971) 341-350. 

Albeda, W., E. de Boer, A. Bos, L. Bosch, J. Hollander, H.J. van Zut- 
hem, 'Over christelijke politiek en christelijke partijvorming', Anti- 

Partijen Groningen 
Revolutionaire Staatkunde 37 (1967) 97-105. 

Albering, L.A.H., 'Politieke eenheid der katholieke Nederlanders', in: 
R.A.P. van den Documentatie ten behoeve van kadervorming,  II.  KVP (Den Haag 

6' z.j. (1954)). 
er (PPR), 1967- Albering. L.A.H., 'Samenwerking van christelijke partijen in Neder- 
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In het naoorlogse politieke leven in Nederland speelde (en speelt) 

de christendemocratie een belangrijke rol. Toch is de interne ge-
schiedenis van deze politieke richting, en meer in het bijzonder de 

ontwikkeling van drie afzondelijke partijen - ARP, CHU en KVP - tot 
het éne CDA, tot nu toe nog nauwelijks bestudeerd. 

Zon studie is van groot belang is voor het inzicht in het snel ver-
anderende politieke klimaat van Nederland na de ooriog.Het was 

opmerkelijk dat in 1980 al geschiedde wat een katholiek dagblad 
in 1959 nog voor een wonder hield: 'Een dergelijke partijformatie 
zou een  miracle  hollandais zijn, waarin (...) niemand kan geloven' 
(De Tijd/De Maasbode). 

De studie van Ten Napel naar de achtergronden en het concrete 

verloop van dit eenwordingsproces zal zeker als een waardevolie. 

aanvulling van de recente politieke geschiedschrijving verwelkomc 

worden. En niet alleen door vakmatig geïnteresseerden, want do 
opzet van het boek maakt het voor iedere belangstellende zeer to' 
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