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"Het bestaansrecht van l{atholiel{e 
politiel{" 

Bespreking van: ].A. Bornewasser, Katholieke 

Volkspartij 1945 - 1980, Band I1, Heroriëntatie 

en integratie (1963 - 1980), uitg. Valkhof Pers, 

Nijmegen 2000. 

Het schijnt eigen te zijn aan partijen die de overtui

ging zijn toegedaan dat de christelijke inspiratie pu

blieke betekenis heeft om zich bij voortduring reken

schap te willen afleggen van het eigen bestaansrecht. 

Kennelijk is dat bestaansrecht problematisch. Ook in 

Frankrijk werd over de aan de KVP verwante MRP 

gesproken van "ce parti qui ne devrait pas exister" 

(blz 13). Ook uit regelmatige oprispingen in het hui

dige liberale tijdperk jegens het CDA - het CDA zou 

christelijke opvattingen aan anderen opleggen -

blijkt dit oordeel een permanente beheptheid van 

liberalen te zijn. In ieder geval gold het voor de 

Katholieke Volkspartij in de jaren zestig en zeventig, 

toen Nederland ontkerkelijkte en ontkerstende. De 

vraag naar de bestaansreden van christelijke politiek 

loopt dan ook als een - in dit geval - wit-gele draad 

door deel IJ van de geschiedschrijving van de Katho

lieke Volkspartij van de hand van J.A. Bornewasser. 

De geschiedschrijving die nu is afgerond is het resul

taat van een opdracht van de laatste partijraad van 

de KVP in 1980 waarvoor een geldbedrag was opzij

gezet dat was ondergebracht bij het Schaepman

fonds. Met de twee lijvige delen geschiedschrijving 

van de KVP is ruimschoots aan die opdracht voldaan. 

Bornewasser beoogde recht te doen aan het verleden 

als zodanig en de personen die daarin een rol hebben 

gespeeld. Blijkens de toelichting die hij zelf gaf bij de 

presentatie van deel IJ op 14 december 2000 bevat het 

verleden echter toch ook voorbeelden waaraan de po

litiek van vandaag zich kan spiegelen. 
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Zo zijn er constanten die typerend zijn voor gebeur

tenissen in een politieke partij, zoals de spannings

volle relatie tussen partijvoorzitter en fractievoorzit

ter in de Tweede Kamer, de regelmatige bezinning op 

grondslag en koers van de partij en de wijze waarop 

daar in de politieke praktijk mee omgegaan moet 

worden. Kenmerkend is met name de spanning tus

sen het voornemen van de KVP om enerzijds een 

sociale partij te zijn met "een consequent vooruitstre

vend karakter" en anderzijds de noodzaak om bij

voorbeeld op financieel gebied met de beide benen op 

de grond te staan. 

KVP onder drul< 

De stelling dat christelijke waarden publieke beteke

nis hebben was een fundamentele drijfveer van par

tijen als de K\!P. De KVP werd in 1945 opgericht als 

erflaatster van de Rooms Katholieke Staatspartij. In 

de jaren zestig zag zij zich geconfronteerd met een 

proces van heroriëntatie in katholiek Nederland, 

begeleid door het Tweede Vaticaans Concilie dat 

plaatsvond in Rome - van 1962 tot 1965 - en het alge

mene proces van ontkerkelijking en ontkerstening 

dat toen een aanvang nam. De katholieke kerk begon 

zelf afstand in acht te nemen ten opzichte van de par

tijpolitiek. 

Weliswaar was de KVP zelfstandig ten opzichte van 

de katholieke kerk, maar bij verkiezingen moest zij 

het nog steeds van trouwe kerkgangers hebben. Het 

kostte haar soms toch moeite om te aanvaarden dat 

de kerk zich niet meer publiekelijk uitliet over steun 

aan de katholieke partij. Ook geestverwante organi

saties begonnen zich los te maken van de katholieke 

grondslag en zich te verwijderen van de katholieke 

partij. Dat gold voor kranten als De Volkskrant en De 

Tijd, alsook voor de katholieke vakbeweging, waar

van een groot deel zou samengaan met de socialisti-
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sche vakbond in de FNV Ook de KRO begon zich kri- KVP gericht. Zij zou zich voor verkiezingen moeten 

tischer op te stellen. uitspreken voor de meest gewenste coalitiepartner. 

Het was in die periode dat de KVP de discussie open- Vooral vanuit de pers werd de KVP verweten dat zij 
eigenlijk conservatief was; een verwijt dat door de 

aangesprokene krachtig werd ontkend. De KVP voel

de zichzelf in de woorden van Bornewasser door de 

pers behandeld als de kop van Jut (blz 285). Maar de 

algemene stemming had bepaald invloed op de 

grondslagdiscussie binnen de KVP. 

de over de "K" en zich ging bezinnen op het eigen 

bestaansrecht. De KVP was "een partij op zoek", zoals 

Bornewasser het noemde. Het debat over de politieke 

betekenis van de christelijke inspiratie in een gesecu

lariseerde samenleving werd geopend. Tegelijk was in 

de PvdA sprake van de komst van Nieuw Links en 

zochten politici in het algemeen aansluiting bij wat 

Bornewasser noemt onbestemde gevoelens van onvre

de onder het electoraat (blz 201). In de jaren zeventig 

liep dat uit op de polarisatie van links (toen nog de 

PvdA) en rechts (de VVD), met van PvdA-zijde toene

mende druk op de KVP om te kiezen voor één van bei

de polen. Vooral tijdens het kabinet Den Uyl (1973-

1977) spande de PvdA zich uitermate in om de tot

standkoming van het CDA te verhinderen, vanuit, 

zoals Bornewasser dat noemt, een van "zelfverheffing 

en neerbuigendheid getuigende opvatting binnen de 

PvdA als zou alleen bij socialisten de hervorming van 

de maatschappij in veilige handen zijn" (blz 606). 

In het algemeen trof de ontzuiling de KVP het 

zwaarst. Het bleek uit dalende ledenaantallen. In 

1964 had de KVP nog 259.000 betalende leden, in 

1966 171.000 (blz 86). In 1972 telde de KVP rond de 

82.000 leden, in 1975 53.000 (blz 562) en in 1980 

56.570 (blz 592). Parallel daaraan daalde het aantal 

zetels waarover de partij mocht beschikken in de 

Tweede Kamer. In 1972, de laatste Tweede Kamerver

kiezingen waar de KVP zelfstandig aan meedeed, 

haalde zij 27 zetels. In het licht van die trends is het 

eigenlijk opmerkelijk dat de partij het hoofd redelijk 

koel heeft weten te houden en trouw is gebleven aan 

het eigen karakter. Toen de mogelijkheid werd geo-

In het begin van die periode - oktober 1966 - vond de pend om direct lid te worden van het CDA, naast de 

beruchte "Nacht van Schmelzer" plaats, waarin het oude partijen ARP, CHU en KVP, daalde het ledental 

kabinet-Cals aftrad nadat de Tweede Kamer een nog verder, omdat ieder natuurlijk lid wilde worden 

motie van toenmalig fractievoorzitter Schmelzer had van de nieuwe partij. 

aangenomen. De coalitie van KVP en PvdA kwam ten 
einde. De "Nacht" was in de ogen van Bornewasser Grondslagendiscussie 

niet zozeer een waterscheiding als wel een katalysa-

tor in ontwikkelingen die in de jaren zestig begonnen 

waren (blz 190). In ieder geval was de Nacht voor 

velen aanleiding om de KVP als onbetrouwbaar afte 

schilderen en latente antiroomse gevoelens nieuw le

ven in te blazen. 

In de grondslagdiscussie binnen de KVP tekenden 

zich vier stromingen af. Ten eerste waren dat de zoge

heten Christen-Democraten, die streefden naar een 

partij op christelijke grondslag, waartoe de KVP zou 

moeten samenwerken en uiteindelijk fuseren met 

ARP en CHU. En inderdaad staat de geschiedschrij-

Centraal in de ontwikkelingen van de jaren zestig ving van het tweede deel van Bornewasser sterk in 

stond de steeds sterkere roep om democratisering en het teken van de groei naar het CDA. De eerste oproep 

duidelijkheid. De laatste roep was met name aan de daartoe was in 1961 al gedaan door toenmalig frac-
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tievoorzitter C.l'.M. Romme. Het zou lange tijd onze

ker blijven of de eerste verkennende gesprekken ook 

echt tot de vorming van een nieuwe christen-demo

cratische partij zouden leiden. 

De tweede stroming werd gevormd door de radicalen, 

zo genoemd omdat zij zich uitspraken voor een her

kenbaar radicaal beleid, in eerste aanleg op basis 

van christelijke inspiratie, maar uiteindelijk gaven 

vooruitstrevendheid en het streven naar breed 

progressief samenwerkingsverband de doorslag. In 

1968 raakte de KVP een deel van de radicalen kwijt. 

Zij zouden de Politieke Partij Radicalen (PPR) oprich

ten, die uiteindelijk met CPN en PSP op zou gaan in 

Groen Links. Ten derde waren er I\vp'ers die weinig 

zagen in samengaan met protestanten. Marga 

Klompé was de meest prominente politica van die 

stroming. En tenslotte was er een klein groepje dat 

streefde naar een partij op open of algemene grond

slag. 

Tijdens de historische partijraad van december 1967 

in Arnhem werd in feite de koers uitgestippeld. De 

gedelegeerden kregen de keuze tussen deze vier stro

mingen voorgelegd. Uiteindelijk werd geprobeerd om 

stroming 1 en 2 zo dicht mogelijk bij elkaar te bren

gen. Besloten werd om te streven naar een algemeen 

christelijke volkspartij met een consequent vooruit

strevend karakter. Het streven was redelijk succesvol. 

Natuurlijk, de samenwerking met ARP en CHU begon 

aarzelend. KVP-onderhandelaars moesten leren 

omgaan met protestants taalgebruik en andere par

tij culturen. En intern was de discussie nog niet uit

gewoed. Na het vertrek van de radicalen waren het de 

voorstanders van een open grondslag die zich roer
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met ARP en CHU waren aanvankelijk verkennend, 

maar kregen steeds meer een verplichtend karakter. 

Centrale rol daarin speelde Piet Steenkamp, bijge

naamd rooie Piet vanwege zijn progressieve ideeën. 

Hij was de opsteller van het Kernprogram, dat alom 

geprezen werd om zijn duidelijkheid en vooruitstre

vendheid, waarmee de KVP de verkiezingen van 1971 

inging. 

De ARP en de CHU wilden zo veel mogelijk duidelijk

heid over grondslag en uitgangspunten. Voor hen 

was alleen de bijbel de grondslag en kon geen sprake 

zijn van vage aanduiding of nevenschikking met 

humanisme. Ondanks dat de CHU bij de formatie 

van het kabinet Den Uyl in de oppositie was terecht

gekomen, werd in juni 1973 door de drie partijraden 

van KVP, ARP en CHU besloten tot oprichting van het 

CDA als samenwerkingsverband. Zij hadden een par

tij voor ogen die bij voortduring wilde antwoorden 

op de uitdaging van het J:vangelie. In april 1975 

werd het CDA een federatie. Daarmee stonden de ver

dere activiteiten binnen de KVP in het perspectief van 

de oprichting van het CDA en de opheffing van de 

I\VP. Het was vooral de I\VP die aandrong op voort

gang. Bornewasser noemt het "tempodrang" (blz 

565). Voor de KVP golden de ARP-collega's als "lastige 

en procesvertragende Prinzipienreiter, die teveel hun 

eigen stempel op het CDA wilden drukken" (blz 635). 

In 1977 kwamen de drie partijen uit met een gemeen

schappelijke kandidatenlijst voor de Tweede Kamer

verkiezingen met Van Agt als eerste lijsttrekker. Voor 

het eerst voerden de KVp'ers weer met enthousiasme 

een verkiezingscampagne. Nederland was een drie

stromenland geworden. 

den. Het waren met name Norbert Schmelzer en na Het interne debat en de onderhandelingen met de 

1972 fractievoorzitter Frans Andriessen die het stand- ARP en de CHU resulteerden uiteindelijk in 1979 in 

punt van een overtuigende en strijdbare christen- het gemeenschappelijke rapport "Grondslag en poli-

democratische partij verdedigden. De besprekingen tiek handelen" van het CDA. Daarin werd de conclu-
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sic getrokken dat samenbindend element was de poli

tieke overtuiging van het CDA als een vanuit het poli

tieke leven gegeven antwoord op de oproep van het 

Evangelie. Hornewasser stelt vast dat het CDA uitein

delijk een politiek tehuis werd waarin de tegenstel

lingen binnen de eigen katholieke gemeenschap wer

den overstegen en KVP'ers bevrijd werden van vast

geroeste partijkaders en met nieuwe mensen in oecu

menische vrijheid werkzaam zouden zijn (blz 639). De 

KVP werd op 3 oktober 1980 opgeheven tijdens een 

laatste partijraad in het Casino in Den Bosch. 

Ingebald{en wij-denken 

Bornewasser beschrijft een aantal ontwikkelingen 

binnen de KVP die ook nu belangrijk zijn. Zo werd de 

partij heen en weer gedreven tussen enerzijds het 

streven een democratische volkspartij te zijn, die 

ruim baan gaf aan inbreng van de leden op het 

beleid, en anderzijds de gevoelde noodzaak een pro

fessionele en gecentraliseerde organisatie te bieden, 

die zich met moderne technieken op de brede kiezers

markt moest bewegen, de zogeheten catch-all party. 

Dat laatste leidde tot pogingen verkiezingscampag

nes te voeren die gericht waren op politieke persoon

lijkheden waarbij gebruik werd gemaakt van profes

sionele marketing en PRo Die spanning is nog steeds 

aanwezig in een partij als het CDA, die terecht prat 

gaat op zijn grote en actieve achterban. Enerzijds 

moet de partij het bijvoorbeeld in de campagnes heb

ben van de inzet van haar vrijwilligers. Anderzijds 

vraagt het voeren van een effectieve campagne de 

inzet van professionele ondersteuning. 
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lieke Nederlanders" zijn (blz 11). Zij was een katho

lieke partij, maar stond niet onder kerkelijke leiding. 

Dat wil zeggen: Zij had een katholieke inspiratie

bron, maar deze was de basis voor een staatkundig 

program, niet een geloofsbelijdenis. Die katholieke 

inspiratiebron leidde tot een benadering die een 

evenwicht zocht tussen persoon en gemeenschap, het

geen in de jaren zeventig werd uitgelegd als het stre

ven naar de verantwoordelijke maatschappij. De KVP 

maakte geen keuze voor enkele segmenten of sociale 

klassen, maar had de belangen van heel het volk op 

het oog. 

Zoals hierboven geconstateerd is het opvallend dat de 

KVP, ondanks de tegenvallende electorale ontwikke

lingen, behoorlijk wist vast te houden aan haar eigen 

karakter. De KVP wilde, net als haar voorgangster de 

RKSP een "zuiver staatkundige vereniging der katho-

Kenmerkend was - en daarmee paste de KVP in de 

traditie van de christen-democratie - de nadruk op 

intermediaire structuren tussen persoon en overheid. 

Dat varieerde van gezin tot eigendom als middel tot 

maatschappelijke zelfstandigheid tot een sterk maat

schappelijk middenveld in de vorm van publiekrech

telijke bedrijfsorganisaties en organisaties in de 

zorg, het onderwijs, de media die door particulier 

initiatief werden gedragen en ruimte voor organisa

tievorming op basis van identiteit. In de jaren zeven

tig heette dit "de verantwoordelijke maatschappij". 

Ruud Lubbers noemde dat het "wij-denken" dat de 

christen-democratie onderscheidt van het "ik-denken" 

van liberalen. Angela Merkel, de voorzitster van de 

CDU spreekt tegenwoordig van de "Wir-Gesellschaft". 

Uit dat ingebakken "wij-denken" kwam de gericht

heid van de Volkspartij voort op harmonie en verzoe

ning van tegenstellingen. In de jaren vijftig kreeg dat 

de vorm van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa

tie. Van de beoogde produkt- en bedrijfsschappen is 

niet veel terechtgekomen, wel van de Sociaal 

Economische Raad, bedoeld als overkoepelend 

orgaan, maar in de praktijk belangrijk adviesor

gaan. Bornewasser noemt de SER "een pronkstuk van 

het door 'Paars' geüsurpeerde poldermodel" (blz 109). 

Maar ook op andere terreinen is de conclusie van 
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Bornewasser over de KVP geldig: "Tot aan haar 

opheffing heeft zij zich ingezet voor het brede maat

schappelijk middenveld tussen haar kiezers en de 

staat." (blz 688) Werkgevers en werknemers waren 

samen verantwoordelijk voor de sociale zekerheid. Bij 

het ondersteunen van het maatschappelijk werk sloot 

de overheid zich aan bij wat in particulier initiatief 

ontstaan was. In de sfeer van de ontwikkelingssa

menwerking kwam het medefinancieringsprogram

ma tot stand. 

Ook de keuze voor het CDA kwam voort uit de diep in 

de KVP verankerde gerichtheid op het overbruggen 

van belangentegenstellingen. Dat was bij andere 

katholieke organisaties wel eens anders. Het NKV, de 

katholieke vakbond, ging op in de fNV, waaruit 

bleek, zo schrijft Bornewasser, dat deze "niet afkerig 

was van polarisatie". Bornewasser interpreteert dat 

als een scheiding der wegen van de twee "voornaam

ste bolwerken van het naoorlogse katholicisme" (blz 

604). Dat onderscheidde de KW ook van de ARP, die 

nog veel had van Kuypers Antithese, terwijl de KVP 

pleitbezorgers waren van de synthese, de consensus 

en de integratie (blz 635). 

Dat ingebakken wij-denken strookte niet met de wens 

tot politieke duidelijkheid in de zin van het presente

ren van zwart-wit-tegenstellingen. Het strookte even

min met de voortdurende druk op de KVP om voor

afgaand aan verkiezingen aan te geven wie de meest 

gewenste regeringspartner zou zijn. Het werd ten

slotte kernachtig verwoord door de eerste - katholie

ke - lijsttrekker van het CDA, Dries van Agt, met zijn 

slogan: "Wij buigen niet naar links en wij buigen 

niet naar rechts". 

Die opstelling betekende overigens niet dat er intern 

geen spanningen waren. Bornewasser beschrijft hoe 

in de geschiedenis van de katholieke partij voortdu

rend sprake was van spanning tussen het streven 

vooruitstrevend te willen zijn en het "historisch gege-
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ven dat bestanddelen van het negentiende-eeuwse 

conservatisme naamloos zijn overgegaan in het 

gedachtegoed van de confessionele partijen" (blz 20). 

Maar haar sociale gerichtheid onderscheidde de 

christen-democratie vanaf haar oorsprong van het 

negentiende-eeuwse conservatisme (blz 23). Om uit 

dat dilemma te komen werd er binnen de KVP voort

durend op gehamerd dat de partij een duidelijke 

koers moest varen. 

In de jaren van Romme was dat het op een christelijk

sociale manier behartigen van de belangen van het 

volk in al zijn geledingen. Aan het eind van de jaren 

zestig werd het vertaald in een koers die "consequent 

vooruitstrevend" heette. Volgens Bornewasser "willig

de de partij tot tevredenheid van de trouw gebleven 

radicalen, met haar Kernprogram de progressieve 

verlangens goeddeels in" ( blz 684). Bij de vorming 

van het CDA tenslotte ging de KVP mee met de keuze 

voor de formulering van een politieke overtuiging die 

een antwoord wil zijn op de oproep van het Evangelie 

(blz 639). Dat was geen keuze voor conservatisme. 

Soms lijkt het wel of ook vertegenwoordigers van het 

CDA het zicht op het karakter van de eigen politieke 

beweging en haar geschiedenis zijn kwijtgeraakt. 

Dan gaan weer stemmen op om de partij als conser

vatief te profileren, dan wel in een rechtse kiezersvij

ver te vissen. Het zich laten verleiden tot een keuze 

tussen links of rechts, conservatief of progressief, is, 

voorzichtig geformuleerd, een blijk van onbegrip voor 

de oprichters van het CDA en de partijen die er aan 

vooraf zijn gegaan, of, harder gezegd, verraad aan 

het oorspronkelijk ideaal. Het karakter van het CDA 

wordt immers bepaald door een visie op de bevrij

dende boodschap van het Evangelie als gave en opga

ve tegelijk; een voortdurende toetsing van de vigeren

de omstandigheden aan een stel waarden die van 

alle tijden zijn. Er gaat dus een voortdurende oproep 
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van uit tot veranderingsgezindheid. Het is belangrijk 

af en toe nog eens terug te kijken naar hetgeen bij de 

vorming van het CDA afgesproken is. Wie de oren 

staan in de gemeenschappelijke katholieke geloofs

traditie en later om te opereren op basis van de chris

telijke inspiratie, was het mogelijk met die spanning 

naar de wensen van de kiezers laat hangen, bevestigt om te gaan. 

het vooroordeel over de christelijke partij als "parti 

qui ne devrait pas exister". drs. Th.B.F.M. Brinkel 

Slot 

Ook de regelneven en organisatiemannen die politie

ke partijen nu eenmaal nodig hebben kunnen in 

beide dikke delen van Bornewassers I(\fP-geschiedenis 

veel herkenbaars tegenkomen, van administratieve 

en financiële problemen tot de voortdurende zorg om 

de ledentallen tot de procedures met betrekking tot 

kandidaatstellingen en het schrijven van partijpro

gramma's. Al is Bornewasser hier wel erg uitgebreid 

geweest en zijn er passages die echt uithoudingsver

mogen vragen om door te komen. 

Toch is het belangrijk dat er zo'n omvangrijk en 

alomvattend historisch werk over de Katholieke 

Volkspartij - de partij die er volgens sommigen niet 

had horen te zijn - is uitgekomen. Met de geschied

schrijving is een overzicht geboden waaruit door late

re generaties een evenwichtig beeld te destilleren valt. 

Zeker voor de politieke erfgenamen van de KVP is het 

van belang om te weten hoe men in andere tijden en 

andere omstandigheden met de christelijke inspira

tie omging. Dat kan leiden tot een verrijkt inzicht in 

de politieke relevantie van christelijke waarden en de 

politieke overtuiging die daardoor gevormd wordt. 

De I(\fP heeft het hoofd redelijk koel weten te houden. 

Voor haar was met name kenmerkend de spanning 

tussen het voornemen om enerzijds een partij te zijn 

met "een consequent vooruitstrevend karakter" en 

anderzijds de noodzaak om bijvoorbeeld op finan

cieel gebied met de beide benen op de grond te staan. 

Dankzij de wil die binnen de I(VIJ bestond om te 




