
Het boek 'Katholieke Volkspartij 1945-1980. Band 1 Herkomst en 

groei (1963)' laat de ontwikkeling zien van een partij die met 

hooggestemde sociaal-christelijke idealen van start ging, maar 

langzaam zou eindigen als katholieke eenheidspartij. Een partij die 

zich tegenover de sociaal-democraten ging profileren. Bij de val 

van het laatste kabinet-Drees in 1 9 58 won de eenheidspartij het 

van de progressieve programpartij. Door de spanning tussen 

Antithese en christelijk-sociale progressiviteit niet te willen ontlo

pen heeft de KVP een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 

herrijzend Nederland. Een boekbespreking. 

H 
ct wa.:., ccn grotc 

voor de dccl-

ncnlcr.:., van 

hct KVP-

-;chrevcn van hcrkom-;t, ont<;taan en 

hloei van de K VP Hct i'> 

in -;terkc mate ccr1 

Rommcbock geworden. 

zo zci de schriJvcr zell bij 

de prescntatic van de <;lu

dic. 

congrc<; van 22 oktobcr 

1'!60: Rommc, de lractrc

voorzittcr in de Twccde 

Kamer de hcwondcrdc 

Ieider van de Katholickc 

Volk,partij had zich we

gem zickte atgcmeld 

Voor het cn<;t docmdc de 

mogcli1kheid op van cen 

tockom'>t zomkr de man, Drs Til /Ui\1 13rinkel 

Rommc, de 'prulc<;<;or', 

wa<; de vcrpcr">onlijking 

van de KVI', uit op prakti

schc resultaten. maar tcgc

liJk va,thoudcnd aan 

"maat-,chappclijke blauw

drukkcn die volgcn-; hem 

die hct gezrcht van de partij in de Jarcn 

vccrtig en viJitrg zo <,tcrk hcpaald had 

Prol.mr CJ'..I\,\. Romme dominccrdc 

nret aileen de KVI', ook het hock 

'Katholiekc Volk,partq I '!45- I 98(1 

!land I llcrkormt en groci ltot 1'!6i)' 

dominccrt hi) _I.A. Borncwa<,<;cr \welt 

ccn indrukwckkcndc ge,chicdcni'> gc-

de gebiedcndc concrcti<;eringcn warcn 

van de katholickc socialc leer'' I hlz 

5061 Daardoor stnnd hiJ onder de 

vonrtdurendc spanning lu<;<;cn idcaal en 

wcrkelijkhcid. Zoal' mccr- onk recentc 

- katholickc politickc lcrdcrs. was hij 

consequent op zock naar hct ovcrhrug

gen van tcgcn<,tellingcn. t'vlct een biJ-
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passend woordgehruik, dat door 

Bornewasser wordt aangeduid als "om

standig, gezwollcn en sorns verhul

lend".(blz. 178) Hij gold als een 'sfinx', 

die goede contacten onderhield met 

velcn, maar in wezen slechts benader

baar was voor weinigen (biz 303) 

De mogelijkheid van zip1 ahreden 

diende zich al in 1956 voorzichtig aan, 

maar niernand durfde haar nog serieus 

onder ogen te zien. Het werd Rornrne 

op den duur steeds rnoeilijker om zijn 

fractie op een lijn te houden. Hij he

schouwde zichzelf in 195R mecr a is een 

politicus "van hct vooroorlogse stem

pel" en achtte zich op ziJn retour "voor

al in hct creatievc, het inventieve". Dat 

de politick Ieider van de KVP in de 

Tweede Kamer bled en bijvoorbeeld in 

I ')56 of 1959 geen minister-president 

werd, had, zo blijkt uit llorncwassers 

studie, vee! met pcrsoonlijke ornstan

digheden te maken. 

Weliswaar stond Romme ideologisch 

midden in het denken van de KVP, 

maar het partijbelang was voor hem on

dergeschikt aan het landsbelang 

Zorgvuldig voorkwam hij dan ook dat 

hij als voorzitter van de Tweede 

Kamerfractie vcrantwoording zou moe

ten afleggen ten opzichtc van de partij. 

Bij hem berustte immers de "algcmene 

staatkundige Ieiding". Die 

Voor Romme stond 
overtuiging zou hem opbre

ken. Het strcven van mr. 

H.W. van Doorn, sinds 1953 

partijvoorzitter, om de partij 

meer aan politick tc Iaten 

doen, lcidde tot groeiend 

het partijbelang in 

dienst van het 

lands be lang. 
wantrouwen tussen de frac

tievoorzitter en het dagelijks bestuur. 

De 'competentiekwestie' werd in 1961 

een prestigekwcstie, toen de Ieiding 

van de partlJ zich bcmoeide met het 

lunctioneren van de m111ister van 

Volkshuisve'iting in hct kabinct-De 

Quay Dat was de druppel die de em

mer deed overlopcn. In februari 1961 

moest Romme zich om gezondheidsre

dcnen - hij was ovcrspannen - uit de ac

tieve politick terugtrekkcn De 

opvolging van het doktersadvies terza

kc moest voor hem persoonlijk iet<.; van 

een bevrijding hebben bctekend. aldus 

13ornewasser. (biz 505) l'v1ct ziJn aftrc

den werd ecn pcriodc ingeluid waann 

de K VP op zoek moest gaan naar een 

nieuw evcnwicht. 

Geen nostalgie of frustratie 
Dat tijdvak valt echtcr hu1ten het be

stek van Band I van de KVP-ge<.;chicdc

nis. Het hier besprokcn werk behandelt 

het wei en wee van de KVP in de perio

de 1945 tot 1963. welke tcrccht vooraf 

\Vordt gcgaan door een he~chrijving 

van de voorgeschiedenis hinncn het ka

der van de RKSP Het bock is uitgege

ven biJ llitgeverij de Valkhof Pers, tekst 

704 pagina's en kost in de boekhandel 

f R9,- Volgens eigcn aangeven komen 

in Bornewa">crs studie drie elementcn 

naar voren, (I) de ge<.;chiedcnis van de 

KVP als partij-organisatie. 121 het ideo

logisch kader van waaruit de KVP te

werk ging, en 13) de mensen die hct 

gczicht van de KVP bepaalden Hct is 

ccn eerlijk. gcdetailleerd en mooi ver

haal geworden. geschrcven met hct ge

duld en het relativeringsvermogen, 

waar mensen van de eerhiedwaardige 

ledtijd van de auteur patent op lijken tc 

hebben. 

Het bock 'Katholieke VolkspartiJ 1945-

1980 Band I Herkormt en groei I tot 

1963)' ontsnapt gelukkig aan de verlei

ding van nostalgie naar of van fru'itratie 

over het "rijkc Roomsche Ieven" dat 

een objectieve geschiedschrijving in de 

wcg zou staan. Wat dan ook uit het on

derwerp van llornewas-,ers <,tudie in het 

geheel niet opstijgt, is de aan de jarcn 



vijftig zo vcclvuldig tocgc<,chreven 

<,pruitjc<,\ucht Wei sigarcnrook, die in 

KVP-kring vcelvuldig gcproduccerd 

moct zip1. Toch hedt de <;chrijver ziJn 

per"Jonlijke voorkeuren en antipa

lhiecn. Romme is a\ gcnoemd. Maar 

ook llornewas-,ers hewonderi ng voor de 

"even wqze a\-; vooruitziende" t\ larga 

Klompc 1 hlz. 4:l:; l is het vcrmelden 

waard. Aan de andere kant wordl hel 

nptrcden van parttjvoorzitter Van 

Doorn continu mel kriti<;che kwalilica

tie'> hegelcid. Zo worden zijn woorden 

"demagogi<;ch" genocmd (h\z 49 I), 

zijn aonvaarding van hct voorzittcr

<,chap van de KRO zou "waarschijnliJk 

om hnanciclc redencn" zijn (hlz 510) 

en de man zcll zou uit zip1 op pnliliekc 

invloed. "eer<;t ten hate van de partiJor

gancn n1aar al gauw ook van hcn1zcll" 

ihlz. :l:l'JI 

In het algemeen laat hel hock 

'Katholieke Vo\k<;partij 1945- I <JRO' een 

heel gelcideliJke onlwikkeling zien, met 

<;uhtiek veranderingen en honguit de 

voorhodetl van dalgene wat zich in de 

Jat-cn ze,tig (en du' in Band II I zou 

gaan voltrekkcn. Hct is de ge'>chiedeni-; 

van de partij die op 22 decem her I ')45 

mel hoogge<;temde chri'>tclijk-<,ociak 

idcalcn van <.;tart ging, n1aar langzaan1 

maar zeker zou cindigen a\, eenheids

parliJ, dte zich op grond van de klassic

ke Antithe'>c tcgenover vooral de 

"ociaal-dcnlocratcn ging protilcrcn. 

C:hri<;tc\iJk-<;oualc idealcn, die Borne

wa<,<;cr a\<, "vooruit'>lrcvend" kwalihceerl 

e11 de Antithe-;c, die hij als "cnnserva

tiel" heoordeelt. 1\laar daar zal in hct 

vcrvolg van dczc be-,prcking nog op tc

ruggekomen worden. Helaa<, gaat de 

'>chriJvcr wei erg gedetaillcerd in op de 

hc..,chnjving van partij-orgZlni.,atori..,chc 

aangclcgenheden Dal zou wellicht wal 

mindcr hehhen gehoeven. Dan zou er 

tegelijk mecr ruimte zijn gcweest om 

met diepgang aandacht tc hc<;tcden aan 

de ontwikkelingen in katholiek-<;taat

kundig en kerkelijk denken. 

Programpartij en 
eenheidspartij 
Borncwa<,<;er typeert de K VP aldus "Ze 

was een autonome partij met cen eigen, 

op het ncothomisme geha<;ecrde ideo

lngie. Vanuit een allesomvattende con

ceptle aangaande kerk, <;taat en 

maahchappiJ in hun onderlinge vcr

houding, e11 in nauwe aansluiting hij de 

grote <,ocialc encyclieken zctte ze zich 

in voor een traditioneel samenhangend 

geheel van telkem weer bij te <,tellen 

programmapunten" (biz. 276) De KVP 

was "cen ra<,echt paard ... uit de chris

ten-demncrati<;che stal" (biz 443) Zij 

was hedoeld a\<, volkspartii, dat wil zeg

gen dat ziJ gericht was op het gehele 

volk in a\ zijn geledingcn en meer dan 

de RKSP voor de oOt·log open stond 

voor sZHllcnwcrking n1et andcrcn. 

De K VP noemde zich katho!tek. 

Wcliw:aar stond zij open voor iedcr die 

zich in haar program en heginselcn kon 

herkennetl, maar tegelijk wa<; volgens 

het Algemeen Staatkundig Program van 

I ')52 dat het laatste begimelprogram 

van de KVP zou hlijken tc zijn, de par

tij gehaseerd op de grondslag van de 

heginsclcn van de natuurlijkc zedenwet 

en de CoddeliJke Opcnharing, waarbij 

ziJ de uit'>praken van het Kerkelijk 

Lecrgezag aanvaardde. De K VI' wa<; 

evcnwcl nict clcricaal ol kerkclijk Haar 

politieke vertegenwoordigers waren au

tonoom: up hen ru<;tte de taak om de 

heginselen ze\t,tandig in de politieke 

praktijk toe tc pa'>Sen. Van de katholie

ke kiezer<> werd verwacht dat het be

lang van de cenheid van hun culturcle 

groep in het stemhnkje de door-,lag znu 
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geven hij het invullen van het >temhil~ 

Jel. "In een andere partij hoort een ka~ 

tholiek niet thui'>' had ~olen'> ooil 

gezegd (biz. -HI I DaarhiJ mocht de 

KVP gcdurende de in Hand I heschre~ 

vcn periode rekencn op de rcgelmatige 

vcrmaningen van het Ncderland-,e cpis~ 

copaat om de eenhcid te hcwaren. 

Vermaningen, die door de Ieiding der 

partij ~ zeker in campagnetijd ~ 111 not~ 

moed e11 gehoorzaamheid werden aan~ 

vaard en benut. Zo werd hct 

hls'>choppelijk 1\\andement van I 1)5-+ 

door voorzitter Van Doorn uitgelegd 

al> <:en '\voord van liddevolle wqsheid 

en voorzichtige Ieiding" I biz 3-+Cl 1 

Sleclw, enkelcn, onder wie ,\\.At-d. 

Klomp( vroegen zich at ol kcrk en 

partij hij dergelijke uihpraken wei ge~ 

hatlt \VJren. 

A], politieke exprc<;'>ie van dt: katholie~ 

kc eenheid kon de KVI' haar pretenti<: 

van volbpartij voluit waarmaken. 

Bornewa<,<,er· "Bij aile kwantilatieve ufl\ 

en ,/oJI'III wa<, e11 blecl de K VP in deja~ 

ren vijhig het prototype van ce11 <,terk 

uitgchouwdc en goed gcorganisccrdc 

n1a~-;apartij. Li_i was ccn intcgruticpartij 

hi) uilstck, hedoeld voor man en vrouw, 

riJk en arm. )ong en oud en voor aile 

over hun diver<,e organi'>ati<:> vcrdt:elde 

rangen <:n standen." 1 biz. -+26 I Op dat 

van de C:HU na wa> ht:t lidmaat>chap 

van de KVP dan ook her goedkoop<,te 

van de partijen in Nederland. De partij 

had ccn organi-;aticgraad van hch-ik

JOu~daar In hct in Band 1 he>chrevcn 

tl)dvak teldt: ziJ rond ck -+00 OOlllcdcn 

Dat wdde zcggen dat ec11 kwart van 

haar kiczers lid wa-; van de KVP 

Nict aileen als uitvlocisel van haar ka~ 

raktcr als 'int<:gratiepartiJ'. maar ook 

omdat haar politicke ovcrtuiging nom 

vro<:g, ondcrhield de KVP nauwe con~ 

tacten met verwante maat>chappeli,kc 

organisatic'-;. Hct bi_j clkaar brcngcn van 

de vcr-,chillendc lxlangen in de samcn~ 

lcving, 111 h<:t Iicht van de politiekc he~ 

gin,clcn, achtten de katholieke politici 

al<, hooldopdracht. Die taak wa<, trou~ 

wem kracht<:n> ccn hi.,.,choppelijk gc~ 

Ro111111C, de '}mfcssor". IP<IS de Pcrflcrsoonlijkilli} tlilll de K\fP Joto i\1\!l': 



hod van I'll H. dat tot rond I')()() in de 

K VI' were! gehantccrd, exc\u,id aan de 

partij voorhchoudcn \)at gat de K VP 

kracht, maar er warcn ook ri<;ico\ aa11 

verhondcn, hijvoorhceld het gevaar dat 

de partij "haar directieven in ontvang<;t 

moet nemen van bepaaldc groepen" 

t,hlz 2791 

Antithc>e, ofwcl de "heginsclstrijd te

gcn de ongclovigc '-.taatkundc'' 1: hlz 

1 S l Daarhij goldt het adagium van 

Schaepman, "Vaste hegin,elen vcr

plicht. een linker- of rcchtervlcugclkcu

ze naar helicven'' (biz I')) Die 

amhivakntic loopt a\<; ccn "witgele 

draad, aldus de <;chrijver 

Kcnmcrkend voor de K VP 

i'> eveneens het voortdu

rendc gewor<;tel met het 

JT'>Crveren van kwaliteih

zctels op de kandidatcn

\ijst voor de Twecde 

Kamer, het rekening hou

dcn met regionalc kandi

daten. hct recht docn aan 

de dcmocratischc inspraak 

van \eden, afcklingen en 

kringen en het strcven te 

komen tot een evenwichtig 

Als politieke 
hij de prc<;entatic van zipl 

hock, door de geschicdc

nis van de katholieke par

tijvorming in Nederland. 
expressie van de 

katholieke eenheid 

kon de KVP haar Voordat de recensent 

pretentie als 

volkspartij voluit 

waarmaken. 

8orncwa~-;cr gaat volgcn 

in de uitwcrking van die 

amhivalentic, wil hij kort 

hct volgcndc kwijt. Het 

hctrdt de vraag of er ten 

dicp'>tC wei een -;panning 

'-,3111CllgC-

<;telde fractic. Pogingen het 'onverzoetl

lijke' van maahchappe\ijke en regtonalc 

ckelhclangcn tc 'vcrzoenen', lcidden in 

de partij-organi<;atic tot ecn wildgroci 

van werkgroepcn, heraden, <;tudiccom

nlr.:..-,ic..,, rcgionalc vcrtcgcnwoordigin

gen, tot vormingswerk om inhoudcliJke 

eenhcid tc hcvorderen, tot wctcn'>chap

peiiJkc lora om intellcctuelcn ict<; tc 

hteden te hchhcn. tot Jongercn- en 

vrouwcncluh'>. 

Progressiviteit versus 
Anti these 
Zoa\<; hierhoven aangekondigd trekt 

llomewa<;<;cr twcc kcnmerken van de 

K VI' Lilt elkaar. Aan de enc kant wa<; zij 

ccn prograrnpartij urt op hcrvon11ing 

van de maat,chappiJ in chri<;tc\ijk-<;o

cialc zin en o\.., zodonig voorurhtrc

vend. Dat kenmet·k kon volgcn<; de 

'-.chrijvcr vooral tot urting kon1cn in de 

llrede lla<;t<;kahincttcn met ck PvdA 

Andcrzl)d' <;tond de K VI' voor katho

lteke eenhetd in politiu'> voor de 

( I)\' 2 'HJ 

progrc-,~ivitcit en 

Antithe'>e. Katholiekc politick wt!dc en 

wil hijdragcn aan het schcppcn van de 

voorwaarden waarondcr de mcn-,elijke 

pctvJon zich kan ontplooien. Dat i-, 

een doclstelling die vraagt om ruimte 

voor verantwoorde\ijkheid u1111 extra in

zct voor de zwakkere Het opkomen 

voor '-.ocialc norn1cring van de nlarkt

cconomie en he-;chcrming van her Ie
ven 111 ZlJil mecst kwetsbarc 

vcr<;chiplingworm zijn niet uit elkaar tc 

trekken a\<; 'link'>' en 'recht.,', maat- ko

men uit ccn en dezellde gedachte 

voort. Dat kenmerkt katholiekc polt

ttek Ook "uihpt·aken van hct kcrke\ijk 

lccrgczag" gcvcn cbarvan h\ijk: hoc de 
lczcr ook over de inhoud moge denken, 

de encvcliekcn 'Poptdo>lllll f'I'Dtjrc<lio' en 

'//titlldlldC l'lidc' Zi)ll door ccn Cll c\cze\tde 

PJu'> uitgcvaardigd 

Voor Borncwa<;<;er i'> het echtcr cen am

hivalcntic Volgen'> de ,uhtielc halan'>, 

die hiJ in zipl he,chrijving opmaakt. 

valt aan de chri<;teliJk-<;oualc crcditzii

de hct volgende te notcrcn, Op grond 
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van haar beginsclen was de KVP als 

vooruitstrevende partij bedoeld, gericht 

op aile lagcn van de bcvolking en radJ

caal brekend met de lihcralc maat

schappijvisie Zcker in de bcginjarcn 

van de KVP was het "een en a! vernieu

wing, vooruitstrevendhcid en radicali

teit wat de klok sloeg", aldus 

Borncwasser (biz. 151 ). In sociaal-eco

nomisch opzicht hctekendc dat volgens 

hem, bestaanszckerheid voor iedcrecn, 

inrichting van de onderneming volgcns 

de hclangen van aile bctrokkcnen, pu

bliekrcchtclijke hedrijfsorganisatJe, bc

vordering van de eigcndom der 

produkticmiddelen in handen van de 

massa der bezitlozen, kortom, een 

christelijk-sociale maatschappij "De 

katholieke politiekc partij hcch gedu

rende markantc episodes van haar be

'>taan cen vorm van ontluikcnde 

vooruihtrevendheid en relaticve radica

liteit gekcnd" (biz 155) 

Nadere vermclding verdienen de pres

taties van J.R.M. van den Brink, minis

ter van Fconomischc Zakcn in de 

eerste kabinctten-Drees. tvlct hem he

gon cen heroricntatic in het cconomi

<,che belcid van de overheid. In plaat<. 

van de <,trakke na-oorlogse overhcids

planning werd nude nadruk gclegd op 

haar voorwaardemchcppende en stimu

lercnde rol. Volgcns het suhsidiariteih

beginsel werd er ruimtc gcschapen voor 

de eigen verantwoordelijkheid van be

drijven. De Wet op de ondcrncmings-

radcn en de Wet op de 

pub! iekrcc htel ijke hedrij lsorganisatic 

werden aangcnomcn. De twee partijen 

in hct produktieproces. werkgcvers en 

wnknemers, wcTckn gczicn a!, declge

noten in ccn ovcrlcgcconon1ie, in 

plaats van klassentcgcnstanders De 

ovcrheid vcrlecnde aan de ovcrccn

komstcn die ziJ slotcn, kracht van wet. 

De Sociaal-Economi'>che Raad was hct 

overkoepelcnd orgaan van de overleg

economie en hct beoogde nctwnk van 

pub! iekrechtelijke hedrijf'>mgani'>aties. 

In dit kadcr past ongctwijfeld ook de 

sociale wctgevingsarbcid van de katho

lieke minister' i\1.A.Iv1. Klompe en 

Ct\~J Veldkamp tijdens hct latcre ka

hinct-De Quay. Cenoemd mogen wor

den: de verbetering van de Weduwen

en wezenwet, de Algemenc KinderbiJ

slagwct en de tot'>tandkoming van de 

Algemenc llijstandswct. Zo zijn de late 

jaren vijftig, aldus Borncwasscr, de pc

riodc waarin hct maabchappeliJk mid

denveld z1ch "gchecl en a! vuldc" De 

katholiekc subcultuur heeft daM in '>ler

ke mate toe bijgcdragen, ideologisch en 

fcitclijk (biz 562) 

Aan de andere kant moest de K VI'- dat 

is de ande1·e ziJdc van Bornewas'>crs ha

lans - als ecnheid'>partiJ prohercn pro

grammatisch toegankelijk tc ziJn voor 

aile katholiekcn. Haar christclijk-socia

le karakter kon daarvoo1· ccn belcmme

ring zijn lliJ tijd en wi)ie wnd dan ook 

het Antithetischc karakter van de K VI' 

aangerocpcn om aan dat dilemma tc 

ont<;nappen. De lczer ontkomt niet aa11 

de indruk dat dezc hcnadering voo1· 

BorncwtP .. scr ccn zaJk wa~o, van vooral 

"recht<,e hcrcn" en dus aan de dchetziJ

dc geplaatst d1ent l<: wmden Het 

Antithctisch karakter hield 111 dat hct 

de katholieke politick ook tc docn was 

orn ''ver-,terking van de gcc-,tclijkc en 

zedcli,kc grond,Jagcn van het volkslc

vcn" respect voor de zondags1·ust, UJt

breiding van de vri)hcid van de 

openbarc god-,dicn~toclcning, ~trcngc

re voorschrilten voor opcnharc hihliot

hckcn, <:en hloeiencl gczinslcven. 

hestnjding van de open hare onzcckliJk

hcid. 

Twaalf jaar wcrkten KVI' c11 l'vdA sa-



men 111 de regering. Vonr de K VI' lagcn 

daar prakti<>chc en politieke overwegin

gcn aan ten grond-,lag. Zij \vildc san1cn 

met de PvdA de maat<>chappij hervor

men. ZIJ hoople, door de <>ociaal-de

n1ocratcn hinnen de rcgering te 

houden, anti<>ociali'>lische hlokvorming 

te voorkomen. Her bled echter, aldm 

Romme "cen elkaar vinden aan de op

pervlakte van het pulitieke Ieven" (biz 

Iii I AI<> eenheid<>partij mocht de KVP 

haar rechtervlcugcl. die gedurende de 

coalitiekahinetten met de l'vdA <,teed<> 

<>tcrker van zich deed horen, niet van 

zich doen vervrcemden. Undanb hct 

lcit dat zi1 <>tond voor een chri<>telijk

~o,ociaal progran1n1a, zou zij daaron1 l'de 

grcnzcn van haar organisatic zo \Vijd 

mogelijk getrokken houden." zu <;telt 

llornewa<><,er 1.hlz 233) 

In d1e tijd kon de KVP rekenen op zo'n 

dertig proccnt van de kiezcr<>. Daarmee 

bled de onwang van het elcctoraat 

achter biJ de groei van de katholieke 

bevolking De PvdA werd concurrent 

llovendien grocide programmati<,ch de 

af'>tzmd ten opzichte van de <>ociaal-dc

mocraten De K VP wilde de <>trakke 

tcugel<> van de ovcrheidshemoeienis 

met de economic Iaten vieren en begon 

de nadruk te lcggen op vrijere loonvor

ming, verlichting van de hela-,tingdruk. 

ruimtc voor bezitsvorming en bevorde

ring van de helangen van de midden

<>tand Het ideaal van de puhliek

rcchtelijke bedriJf-,urgani'>alic bleek 

<>lccht aan te <>laan in de samenleving en 

vervaagde Ook de Antithesc kwam 

mcer op de voorgrond al<, kcnmerk 

waarmec de KVP zich van de <,ociaal

demncraten onderscheidde. Zo ging af

<;tand ten opzichte van de PvdA dienen 

al'> hindmiddel voor de katholieke een

heJd'>partij. 

Langzaam maar zeker kwam in de uit-

( llV 2% 

<>praken van KVI'-politici in de plaat'> 

van het progressieve karakter van de 

K VI' de verklaring dat de partiJ noch 

progre<;sid, noch conscrvaticf was. In 

195') trad het kabinet-De Quay aan, 

een coalitie van KVP, ARP en CHU (de 

parliJen van de Antithese) en de VVD. 

Uaaruit leidt 13ornewas<,er impliciet af, 

dat de KVI' rechtser wa<, geworden. 

Het valt hem or dat de K VP met de 

VVD a!<, cnalitiepartner heduidcnd 

minder in de clinch zou liggen dan met 

de PvdA. (biz 4S31 Kurt na de tot

<,tandkoming van het kabinet-De Quay 

werd in een artikel in hct Katholiek 

Staatkundig !vlaandschritt geconsta

tcerd: "Veel i<> er wat ons van de socia

listen <>cheidt, meer cchter <>cheidt ons 

van de liberalen." Voor llornewa<;<,er 

echtcr is dat niet vee! meer dan "een 

prakti<;ch hcsoi11 flour id C<Itlsc" [biz. 

482/482 I Zo i'> voor llornewa<;<,er, zi) 

het met enige -,!agcn om de arm, de val 

van het kahinet-Drees IV 1n 

Succes maakt 
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1958 een ce<>uur in de prak

tijk van de politieke orienta

tie van de K VP. een 

"ver-,chuiving in recht<,e rich

ring", een "mijlpaal" (biz 

4o2/3) De eenheidspartij had 

het van de progrc<;<;ievc pro-

overbodig. De KVP 

heeft dat moeten 

meemaken. 

gran1partij gcwonncn, zo 

Bornewasser<> conclusie. 

Succes maakt overbodig 
De vraag is of dat verstandig was, in 

het Iicht van proccs>en die in de Jarcn 

vijftig nog sluimerden onder de opper

vlakte en in de jaren zestig volop tot ui

ting zouden komen. Let wei Ieder die 

het verlcden probeert te begrijpcn, 

moet zich crvan bewu<>t zijn dat hij of 

zij zicht hceft op ontwikkelingen in la

ter jarcn, dat de betrokkenen van tuen 

noodzakelijkcrwijs moesten ontberen. 

Rond 1960 kon niemand de verstrek-
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kendheid van de religieuze, sociak en 

politieke veranderingen van de jaren 

zestig vermoeden. 

Van het Tweede Vaticaans Concilie 

( 1962-1965) bijvoorbeeld werd aanvan

kelijk alom verwacht dat het de tradi

tionelc leer van de kerk nog eens met 

kracht zou gaan bevestigcn. Het tegen

deel is het geval geblcken De gesloten 

katholieke subcultuur, waarbinnen op 

het lidmaatschap van katholieke een

heids-organisatic", -verenigingcn en 

-partij een morcle verplichting rustle, 

werd opengebroken. Het belang van 

katholieke eenheid verdwecn a]<, moti

vatic in het stemgedrag. l'vlet een wer

vend programma en wervende politici 

zouden kiezcrs voortaan aangetrokken 

moeten worden. 

Een tweede, vcrwante, ontwikkeling 

had haar wortels in de jaren vijttig: het 

vervagen van het katholieke standsden

ken. Zo had de katholieke arbeidersbc

weging niet aileen tot taak de materiele 

belangen van de werknemers te hehar

tigen, maar dicnde zij ook bij te dragen 

aan "de zedelijke en god,dienstige ver

heffing" van haar !eden en aan een 

structurele hervorming van de samenle

ving als geheel. Dat gold mtltlllis ""tl,tJtdis 

ook voor de andere katholicke maat

schappelijke organisatics. Het levcrde 

een gemeenschappelijke opdracht op 

en gcmeenschappelijkc waarden en 

norm en op basis waarvan het i nderdaacl 

mogelijk was in hct kaclcr van de 

Volhpartij "het onvcrzoenlijke" poli

tick ~'rc verzocncn" 

DankziJ de proce55cn van democratise

ring, assimilatie en toenemende socialc 

mobiliteit in katholiekc kring nam de 

gemeemchappelijke, standcnoverschriJ

dende, motivatte at ten gunste van de 

inzet voor matericlc belangen Het 

werd voor de K VI' als ecnheidspartiJ 

steeds moeilijker de eenheid te bewa

ren. Ieder toegeven aan 'de rechtsc he

ren' werd direct bekritiseerd en 

aangevallcn door 'linkse mannen' van 

de arbeiclersvlcugel, alclus llornewasser. 

(biz 271) "De ene belangenbcvredi

ging lokte de andere uit." (biz 296) 

Zoals iedcre succesvollc politieke be

weging, maakte de KVP zich in maat

schappelijke zin als eenheiclspartij op 

den duur overbodig, zou Je kunnen 

zeggcn. 

Waar de toekomstkansen zouden lig

gen kon toen niemand weten. De eer<,tc 

aanzetten tot christen-democratische 

samenwerking ziJn in de perioclc die 

!land I behandclt nog uiterst omzichtig 

en verre van cletinitief. Hoewel ziJ met 

toencmende lrequentie geclaan werden, 

bled het bij 'christen democratische 

verkenningen'. (biz 576) En ook in die 

verkcnningen was hct nog de vraag of 

een vooruitstrevend program dan wei 

de Antithese op basis van de chri<,telij

ke beginselen kenmerkend moest ziJn 

voor de mogeliJke samenwerking. 

Nog cen keer ging de KVP in 1'!63 als 

ecnheidspartij de verkiezingcn in. Zti 

poogde een toekom<,tgericht en wer

vend program te schriJven. De katho

lieke zuil stone! nog <,tevig overeind. 

Hct wa-.; ccn prachtigc indi1111 5tlllli11L'r 

t\ lcde dankziJ hct succt:wollc helcid 

van het kabinct-De Quay were! het de 

mooiste uitslag die de KVP in haar ge

schiedenis zou meemaken: mel vijltig 

zetels were! zij de grootste partij van 

hetland. Romme, die het al zo mociliJk 

had gevonclen de eenheicl lc hewart:n, 

wa~ als tractievoorzittcr opgcvolgd 

door W.LP.M. de Kort. Dezc laalde hlJ 

zijn poging tot kabinehtormatie door 

de ongelukkige wijzc waarop hij de 

PvdA deed alvallen a]<, mogclijke dcl'l

ncnlcr aan ccn nicu\vc coalitic. 

( l )\I 2 I)() 



Opnieuw bleek de verdeeldheid binnen 

de katholieke politieke wereld. 

W.K.N. Schmelzer, door Romme de 

KVP hinnengehaald a]<; een "potenticlc 

,Jllroulld politicus", voormalig staatsse

cretaris voor hezitsvorming en publiek-

rechtelijke bedrijfsorganisatie en 

voorrnalig staats<,ecretari<, van 

Algemenc Zaken in het kabinct-De 

Quay werd in 1963 uiteindcliJk fractie

voorzitter. Van Doorn werd als partij

voorzitter opgevolgd door P.]l\1 

Aalber<,e jr .~kt hen hegon cen nicuw 

tijdpcrk in de KVP-geschiedenis. 

Zowel begin<;elprogram als de structuur 

van de partij zouden opnieuw ter di<;

cussie worden gestcld. Een fundamen

tclc vcrdeeldhcid binnen de KVP was 

aan het Iicht gekomen. Over het onver

mogen die verdccldheid hinnen het ka

der van de K VP te boven te komen, 

aldus Borncwa<,<;er, handelt hand 11 van 

'Katholicke Volkspartij 1945-198()' 

Paars spook 
Sotm zou 1e willcn dat het CDA min

dcr vcrlcdcn en mccr toekomst had. 

Toch i<; hct verleidclijk uit het heschre

ven ondcrwcrp lijnen door tc trekken 

naar hct CDA van nu. Volgens 

Borncwa<;<;er, in zip1 toelichting op zijn 

hock, hecft de katholieke partij haar 

kracht telken<; weten te ontlcncn aan 

hcroricntatte op haar chri<;telijk-socialc 

idea len,- lee,, aan haar karakter als voor

uitstrcvcnde programpartiJ in plaats van 

aan haar kenmcrk a]<; ecnheidspartij 

Ongetwijlcld zal hij in dec! 11 van de 

KVP-ge<;chiedeni-, wiJzen op de voort-

zctting van de ')panning tus~cn nu 

chriqe]!Jke - eenhetd en ecn vooruit

strevcnd programma. Op de partijraad 

van de K VI' in december 19!J7 die ver

klaarde dat "in de huidigc tijd partijvor

nling op chri...,tclijkc gronchlag gcwenq 

is, mits cen dergelijke partij cen conse

quent vooruitstrevend karaktcr draagt" 

Op de fractievoorzittcrs Schmelzer, 

Biesheuvel en Mellema, die besloten tot 

de 'Samen uit, samen thuis'-formulc. 

Op de radicalen, van wic sommigen 

vooruitstrevend beleid alleen nog maar 

huiten christen-democratisch verband 

tot stand mecnden tc kunnen brengen. 

De spanning tusscn eenhcid<;partij en 

programpartij doet zich voor het C[)A 

op moeilijk vergelijkbare wijze voor. 

Het CDA verkecrt op dit moment in de 

oppositie en moct hct in de Tweedc 

Kamer stellcn met een zctelaantal dat 

aanzicnlijk minder is dan het gctal waar 

de K VP van I 946 tot 1967 over kon 

heschikken. De pretentie van christelij

ke-, laat staan katholicke, eenheidspar

tij kan en wil hct C:DA niet waarmaken. 

We! wil het wervend zijn door her

orientatie op zijn progran1n1a, getuigc 

het recente rapport 'Nieuwe wegen, 

vastc waardcn'. Die titellaat hct al zien 

Niet zozeer het idee van eenhcidspartij 

als we! de Antithese doct zich in nieu

we gedaante voor. In 1960 rcfereerde 

W.l\1. Pcrquin, directeur van het KVP

partijbureau in cen gehcime nota aan 

de tactiek van VVD-leidcr Oud om de 

'vrijzinnige invloed' met hehulp van de 

PvdA te vergroten. Volgens Perquin 

warcn PvdA en VVD in <;ociaal-econo

misch opzicht elkaar tcgcnvoeters, 

maar waren zij van oudsher links ver

want in lcvensbeschouwelijk en imma

tericel opzicht ihlz 405) Fvcn dooldc 

er een paars <;pook' door de 

Nederlandse politick (blz 4051 

Nu heschikt dat 'paar<;e spook' over de 

regcringsmacht Om het in tradttionelc 

tcnncn uit te drukken,- Als PvdA en 

VVD (met D66) in een kahinct zitten, 

dan vinden zij elkaar in hct immaterie

lc, in de vrijzinnigheid De Antithesc 

z 
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als "begin-.elstrijd regen de ongelovige 

staatkunde" (hlz. 1 il) krijgt nieuwe rele

vantie. Wat is 'ongelovige staatkunde' 

vandaagc Dat moet zip1 wat toen heette 

een aanta.,ting van de 'zedelijke grond

slagen van het volksleven' In de <;triJd 

daartegen prohlcert her C:DA zich vol

or• regen de 24-uurs econOilliC, VOOr de 

bescherming van de zondagsrust, tegen 

her gcdogen van nieuwc vormen van 

slavernij, voor de vriJheid van de open

hare godsdienstodening. Een bcschei · 

den, maar symholi.,ch, succe.,je van het 

CDA mag in dit verband ook vermeld 

worden, D66-staatS'>ecrctaris Kohn

'>tamm had or cen van de afbceldingen 

in het nieuwe pasroort het kruis or een 

kerktoren willcn weglatcn. DankziJ de 

alcrtheid van het (katholieke) bmerlid 

,'vlaxime Verhagen zal het verschl)nsel 

godsdien.,toclening in dit opzicht toch 

weer ruhliek erkend worden' 

In tegenstelling tot wat 13orncwa.,-,er bij 

de K VP constateert, is er dit kecr geen 

spanning tussen Antithese en chri'>te

lijk-sociaal belcid. Want niet aileen de 

'zedelijke grond<;lagen' worden aange

tast, ook chri<;telijk-sociale verworven

heden komen door toedoen van het 

'raarse srcJOk' op het spel te staan, zoals 

de Algemenc kinderhiJslagwet, de 

Weduwen- en wezenwet, her overlcg

model hinnen de Sociaal Economische 

Raad. Het C:DA heeft cr oog voor dat 

de sociale vcrworvenheden andcrs toc

gcrast mocten worden, naasr de garan

tie van een sociaal minimum is een 

n1euwe nadruk op dcclname van men

sen in de maatschappij noodzakeli1k In 

die zin wil het rarport 'Nicuwe wcgen, 

vaste waarden' de -.ocialc zekerhcid op

nieuw ontwerpcn. Dat is de vcrciste 

van christelijk-sociale rrogressivitcit 

van vandaag. 

Zo er al een sranning hestaat tussen 

Anti these en christeiiJk-sociale progres

siviteil, de KVP hceft haar n1el willcn 

ontlopcn. Op die manier hccft zij ecn 

cigen en bclangwekkcnde biJdragc aan 

de ontwikkcling van herriJzcnd 

Nederland gelcvcrd Succes maakr 

overhodig. De KVI' hecft dat mocten 

meemaken. Het CDA heel t da<Jr in 

1994 ook Jaq van gchad A Is de huidigc 

regcringscoalitic al niet eerder stokt, 

zal die wet ook voo1· hct 'paMse spook' 

gaan gcldcn 

Drs. T/1 /l.L\ 1. 15ril1kcl is strrfmcdnurrkcr hi) 
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