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PROBLEEMSTELLING: 

DE K.V.P. IN EEN VERANDERENDE WERELD 

De RK. Staatspartij is ontstaan in een tijd, waarin zowel onder katho-
lieken als onder liberalen en socialisten in doctrinaire categorieën 
werd gedacht over de inrichting van staat en maatschappij op basis 
van de fundamentele uitgangspunten van deze wijsgerige en maat-
schappelijke denkrichtingen. De concrete toepassingen en vormgevin-
gen ervan werden, zoal niet theoretisch dan toch wel in de practijk, 
als nauw verbonden met of als voortvloeiend uit de dieper liggende 
beginselen gezien, met als gevolg dat er in katholieke kring veel 
reserve bestond ten aanzien van alles wat vooral uit liberale en 
socialistische bron of oorsprong tot ons kwam. Die reserve werd nog 
versterkt door de anti-godsdienstige en anti-clericale tendenzen van 
het liberalisme en het socialisme van de 19e eeuw. 
Bovendien waren de katholieken in Nederland in maatschappelijk op-
zicht vaak achtergesteld bij andere bevolkingsgroepen, die de katho-
lieken niet zelden beschouwden als minder goede staatsburgers, die 
uiteindelijk alleen aan de Paus gehoorzaamden en tegen wie het anti-
clericalisme bij wijlen hoogtij vierde. 
In beide opzichten zijn de tijden sterk veranderd. Vooreerst zijn de 
katholieken vooral in de laatste jaren zich meer bewust gaan worden 
van het betrekkelijke en het tijdgebonden karakter van vele opvattingen 
en zienswijzen op sociaal en politiek gebied, terwijl meer en meer 
blijkt, dat in dit als christelijk erfgoed beschouwd bezit veel algemeen 
menselijke inzichten en waarden vervat zijn, die wij met niet-christenen 
en deze laatsten met ons gemeen hebben. Mede daardoor is er minder 
achterdocht en meer openheid ten opzichte van anderen gekomen. 
Het is niet per se taboe meer wat in een Plan van de Arbeid of een 
Weg naar de Vrijheid wordt voorgesteld. 
En de protestanten zijn wij meer gaan beschouwen als onze broeders 
in Christus dan als bestrijders van de Roomse ketterij en onderdrukkers 
van paapse stoutigheden. 
Vervolgens hebben de Nederlandse katholieken in de loop der laatste 
honderd jaar een ander aanzien verworven in onze samenleving. 
Gebruik makend van de grondwettelijke vrijheden van 1848 hebben zij 
krachtige organisaties opgebouwd, die op het culturele en sociale 



leven van deze eeuw haar stempel hebben gedrukt. De schoolstrijd in 
de oude zin van heet woord is voorbij: de financiële gelijkstelling over 
vrijwel de gehele lijn waarborgt gelijke ontwikkelingskansen voor open-
baar en bijzonder onderwijs. En op staatkundig gebied is de katholieke 
partij door de grote menigte van op haar stemmende kiezers zo in-
vloedrijk geworden, dat het bij de in ons land bestaande verhoudingen 
moeilijk geworden is een kabinet te vormen zonder die partij op een 
of andere manier daarbij te betrekken. 

2. Tegen de achtergrond van de zo juist geschetste ontwikkelingen is 
het begrijpelijk, dat nieuwe vragen naar de bestaansgrond van een partij 
als de onze zich zijn gaan manifesteren. 
Van niet-confessionele zijde kan men de opvatting beluisteren, dat de 
K.V.P. door de emancipatie der katholieken en de beëindiging van de 
schoolstrijd haar voornaamste bestaansreden heeft verloren. Boven-
dien zou volgens deze critici een confessionele partij eigenlijk geen 
politieke partij kunnen zijn, omdat zij weliswaar mensen omvat met 
hetzelfde geloof, maar met verschillende belangen vooral op sociaal-
economisch gebied, waaruit geen werkelijk politiek program en geen 
politieke daadkracht kunnen resulteren. 
Van confessionele - en met name van katholieke - zijde wordt 
gesteld, dat een partijformatie op katholieke grondslag gevaarlijk is 
en ook onjuist. Gevaarlijk, omdat daardoor een band wordt gelegd of 
althans gesuggereerd tussen de partij en de katholieke godsdienst en 
de Katholieke Kerk, die verwarring sticht bij katholieken en niet-
katholieken en die schade toebrengt aan de zuivere verkondiging van 
het evangelie ten detrimente van Kerk en godsdienst beide. Onjuist, 
omdat het katholieke geloof inhoudelijk niets zegt over de politiek, 
die een binnenwereldljke en autonome aangelegenheid is. 
Een ander bezwaar tegen de K.V.P. wordt geuit door katholieken, die 
de vorming van een confessioneel partijverband wel begrijpelijk vin-
den, maar die niet inzien waarom katholieken en protestanten in 
gescheiden politieke formaties moeten optrekken. De tegenstellingen 
tussen katholieken en protestanten zijn immers veel kleiner geworden, 
de oecumenische gedachte groeit en het heeft daarom weinig zin 
meer om in drie en zelfs nog meer gescheiden politieke formaties, 
allemaal van christelijke huize, naar de stembus te gaan. 
Op verschillende plaatsen zal dit rapport op deze hedendaagse critiek 
op de K.V.P. nader ingaan. Vooreerst zal worden uiteengezet, welke 
de doelstelling van de te voeren politiek in werkelijkheid is en van 
welke grondideeën politici van allerlei richting daarbij uitgaan  (II).  
Vervolgens zal gesproken worden over de redelijkheid en doelmatig-
heid van een katholiek partijverband  óók  in deze tijd  (Ill).  En tenslotte 
worden enkele beschouwingen gewijd aan het karakter en de verschij-
ningsvorm van de K.V.P. in verband met de ontwikkelingen, die zich 
hebben voltrokken en nog steeds voortgaan  (IV).  



II  

GRONDSLAGEN  

VAN DE TE VOEREN POLITIEK 

1. Het staatkundig te voeren beleid moet erop gericht zijn op binnen-
wereldlijk vlak het algemeen welzijn te bevorderen door voor alle 
mensen zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor een 
menswaardig bestaan. Die voorwaarden betreffen niet alleen het mate-
riële bestaan van de mens, maar ook zijn sociaal en cultureel welzijn 
en de mogelijkheden van zijn persoonlijke, geestelijke ontwikkeling. 
Daartoe moet een rechts- en welvaartsorde in het lichaam der samen-
leving tot stand worden gebracht met voortdurende eerbiediging van 
de vrijheid en de waardigheid van de menselijke persoon en 
onder juiste afbakening van de grenzen tussen gezag en vrijheid. 
Morele en culturele waarden moeten worden bevorderd door de nood-
zakelijk te treffen regelingen ten aanzien van huwelijk en gezin, op-
voeding en onderwijs, beïnvloeding van de sociale milieus' waarin de 
mensen leven. Internationaal gezien is er een wereldorde op te bouwen, 
die alle rassen respecteert, iedere overspannen nationaliteitsopvatting 
uitsluit, die vrede en veiligheid waarborgt waar nog oorlog en geweld 
dreigen en die welvaart weet te scheppen waar nog honger en armoede 
heerst. 
Geheel deze politieke ordening ligt op binnenwereldljk terrein; zij 
heeft eigen wetten en doelmatigheden en moet dóór en vóór alle 
mensen, van welk ras en godsdienst ook, tot stand worden gebracht. 
Maar bij de uitvoering en realisering ervan laat de politicus zich niet 
alleen door technische en politieke overwegingen leiden, maar  óók  

door een mens- en maatschappijbeschouwing, juist omdat het doel zelf 
van de politieke ordening een oordeel veronderstelt over wat mens-
waardig leven is, over de hiërarchie van de waarden in het menselijk 
bestaan en over de zin en de opgave van de samenleving ter bevor-
dering of ter verwezenlijking van alles wat voor de mens goed of 
waardevol is. 
Deze mens- en maatschappijbeschouwing van de politicus mag niet 
worden verstaan als een geheel van starre, eens en voor altijd gefor-
muleerde uitgangspunten, die reeds de inhoud aangeven van wat ver-
werkelijkt moet worden en waaruit dan ook voor het practisch politiek 
handelen pasklare conclusies kunnen worden getrokken. 
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Het gaat veeleer om fundamentele inzichten, die vatbaar blijven voor 
een voortdurende verdieping, aanvulling en ontwikkeling, maar die het 
practische handelen toch beïnvloeden en inspireren, ook al kan daaraan 
op verschillende wijzen worden voldaan in verband en in samenhang 
met de zich steeds ontwikkelende werkelijkheid. 

2. Voor de mens- en maatschappijbeschouwing, waarvan de christelijke 
politicus moet uitgaan, zijn de Openbaring en het licht van het christelijk 
geloof weliswaar niet in absolute zin, maar wel feitelijk onontbeerlijk. 
Want het christelijk geloof werpt een helder licht op het wezen van 
de mens, die een door God geschapen en door Christus verloste 
persoon is, die ook reeds op deze wereld in de door Christus ge-
vestigde orde is opgenomen. 
Met de eisen, die het leven in deze orde aan de mens stelt, moet het 
politieke beleid rekening houden, ten einde in de aardse samenleving 
de menselijke vrijheid en waardigheid ook in dat opzicht tot haar recht 
te laten komen. 
Bovendien heeft een christen-politicus een taak te vervullen ten op-
zichte van het bewoonbaar maken van de wereld zelf, waarin hij leeft. 
Want naar christelijke overtuiging is die wereld een schepping Gods, 
waarin echter het beeld van de Schepper vaak maar al te slecht her-
kenbaar is als gevolg van de gebrekkige ordening op nationaal en 
internationaal niveau. 
Het christelijk geloof geeft daarom leiding en inspiratie aan de poli-
ticus, wiens denken en handelen als zodanig in hot binnenwereldljke 
vlak liggen, maar niettemin een belichaming zijn van zijn christelijke 
overtuiging. 
Wij willen hiermee niet beweren, dat het in absolute zin onmogelijk 
is om zonder de erkenning van de christelijke heilsorde toch een 
politiek beleid te voeren, dat gericht is op de verwezenlijking van de 
binnenwereldljke voorwaarden voor een menswaardig bestaan. Maar 
leiding en inspiratie geeft de christelijke levensovertuiging daarbij 
ongetwijfeld, terwijl zij voor dwaling of misstap kan behoeden. Want 
alhoewel vele geopenbaarde waarheder, op zich zelf genomen ook 
door de menselijke rede kunnen worden achterhaald, wijst toch de 
ervaring uit, dat dit in feite veelal niet het geval is. 

3. Daarbij is het vanzelfsprekend, dat een katholieke politicus zich bij 
zijn denken en handelen ook in politieke zaken laat leiden en inspireren 
door de Openbaring, zoals deze leeft in en verkondigd wordt door de 
Kerk waartoe hij behoort. 
Daarmee wordt geen stelling genomen tegen de oecumene, verre van 
daar! Wij kunnen ons alleen maar verheugen over het gezamenlijk 
streven van de verschillende christelijke kerken om de eenheid terug 
te vinden zoals Christus die heeft gewild. Maar een katholieke partij 
kan in politicis niet forceren wat in de dialoog tussen de katholieke 



en de andere christelijke kerken langzamerhand groeit en gestalte 
krijgt. Daardoor zou de partij de oecumene alleen maar kunnen schaden! 
Of en in hoeverre de groeiende oecumenische gedachte zou kunnen 
leiden tot een andere opstelling van de katholieke en protestants-
christelijke partijformaties in ons and, zullen wij in het volgende hoofd-
stuk behandelen. 

4. Wel is het hier de plaats om in te gaan op de boven weergegeven 
opwerping, dat het katholieke geloof naar zijn inhoud niets zegt over 
de te voeren politiek. Daarin hebben deze katholieke critici gelijk. 
Maar wat volgt daaruit? Alleen maar, dat een katholieke partij zich 
nooit mag of kan aanmatigen in politicis ,,de" christelijke waarheid 
te vertolken, b.v. door de door haar voorgestane oplossingen van 
politieke kwesties voor te stellen als uit het christelijk geloof voort-
vloeiende zaken. Niet echter is bewezen, dat een partij, die zich bij 
haar waarde-oordelen over mens en wereld en bij het zoeken naar 
de beste ordening van de gehele samenleving  óók  door het christelijk 
geloof laat voorlichten en inspireren, zonder zin of zonder uitzicht is. 

[De geschiedenis zelf zou dit trouwens ook weerspreken. Want onder 
de invloed van geloof en Openbaring heeft zich in de loop der jaren 
een christelijk denken over mensen en wereld ontwikkeld, dat zijn 
neerslag heeft gevonden in velerlei normen voor de erkenning en eer-
biediging van de rechten en plichten tussen de mensen onderling, 
voor de inrichting van de maatschappij en van de staat, voor het 
verkeer tussen de volkeren en de samenwerking van alle staten in 
internationale of supranationale verbanden. 
Ook kerkelijke boodschappen en de met name aan de katholieken 
gegeven vermaningen van Pausen en Bisschoppen zijn van betekenis 
geweest voor de rijping van het menselijk inzicht in de problemen van 
deze wereld. Uit de feitelijke ontwikkeling van de wereldgeschiedenis 
is deze christelijke beïnvloeding niet weg te denken. 
Van drie dingen evenwel moeten wij ons bewust blijven om geen 
voedsel te geven aan de bezwaren, die de boven weergegeven katho-
lieke critici voelen en naar voren brengen. Vooreerst moeten wij ons 
voor de geest houden, dat de normen en richtlijnen  óók  van pauselijke 
encyclieken geen geloofswaarheden zijn en al evenmin onveranderlijke 
beginselen. In functie met de zich steeds ontwikkelende, binnen-
wereldlijke werkelijkheid moeten deze normen en richtlijnen steeds weer 
opnieuw worden doordacht, aangevuld en uitgezuiverd. Vaak wordt 
echt christelijk denken weer zichtbaar in werkelijkheden, die nieuw 
gegroeid zijn of in verhoudingen, die vroeger niet bestonden. 
Vervolgens zijn de ,,beginselen" steeds algemene formules, die moe-
ten worden toegepast op een concrete en steeds in beweging zijnde 
wereld. Daartoe is een diepgaande analyse van feiten en verhou-
dingen noodzakelijk. Het is duidelijk, dat daarbij fouten gemaakt kun-
nen worden en vergissingen mogelijk zijn. Wij moeten ons dus 



wachten voor een vereenzelviging van de concrete toepassing met de 
norm of het beginsel zelf. 
In de derde plaats moeten wij ons realiseren, dat ook niet-christenen, 
die geloof noch openbaring kennen, toch van algemeen menselijke 
waarden uitgaan en tot practische conclusies kunnen komen, en ook 
vaak komen, die van de door ons voorgestane concrete oplossingen 
niet zo heel ver verwijderd zijn of daarmee practisch samenvallen. 
En dat is maar gelukkig ook, want de politieke ordening moet door 
aller samenwerking en tot aller welzijn tot stand worden gebracht. 
In dat samenspel zijn echter naar onze overtuiging de christelijke op-
vattingen over mens en maatschappij en over de ordening van de 
nationale en internationale samenleving een belangrijke inbreng. Mis-
schien ligt in de vele stroomversnellingen van deze tijd zelfs een reden 
te meer om de politieke ordening op nationaal en internationaal niveau 
te blijven zien in het licht van de christelijke visie op mens en wereld. 
Bij de vele explosies op technisch en wetenschappelijk gebied en in de 
verhoudingen tussen mensen en volkeren, moet deze visie het politieke 
denken en handelen op vruchtbare wijze begeleiden en stuwen, voor af-
dwaling behoeden en nieuwe perspectieven openen. Wij zijn nog heel 
ver af van een binnen-wereldlijke ordening, waarin Gods beeld herken-
baar is voor allen. 
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Ook als men overtuigd is van de hoge waarde der christelijke mens-
en wereldbeschouwing voor de tot stand te brengen politieke orde-
ning, dan volgt daaruit nog niet, dat een katholiek partijverband een 
redelijk verantwoord en doelmatig middel is om aan die christelijke 
mens- en wereldbeschouwing in het te voeren politieke beleid inhoud 
en gestalte te geven. Wij zullen dit dus nader moeten aantonen. 
Daarbij zetten we voorop, dat de vorming en instandhouding van een 
katholiek partijverband naar onze mening geen beginselkwestie is. 
Het is een vraagstuk van doelmatigheid en opportuniteit, bij de be-
oordeling waarvan tal van factoren een rol spelen. De historische 
ontwikkeling, de feitelijke verhoudingen in het heden en vooral ook de 
reeële mogelijkheden voor een nieuwe aanpak in de toekomst: al deze 
factoren dienen in ogenschouw te worden genomen. Over de beoor-
deling 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. Maar wat wij 
aan anderen gaarne geven, eisen wij ook voor ons zelf op: respect 
voor een ieders eerlijke overtuiging en een zuiver zakelijke en ob-
jectieve bewijsvoering. 

2. Dat een katholieke partij in ons land redelijk verantwoord en doel-
matig is te achten, kan zowel op grond van de ervaring als door 
redenering worden aangetoond. 

a. In de loop der jaren heeft de R.K. Staatspartij en later de K.V.P. 
vele desiderata weten te realiseren, die niet alleen voor het katho-
lieke volksdeel van belang waren, maar  óók  en evenzeer voor alle 
groepen en alle lagen der bevolking. 
Het is volstrekt eenzijdig alleen naar het onderwijs te kijken en dan 
op grond van de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs de K.V.P. als voortaan overbodig te beschouwen. 
Want vooreerst houdt de K.V.P. de taak ervoor te zorgen, dat de 
ontplooiingskansen voor het bijzonder onderwijs geheel gehand-
haafd blijven. 
Vervolgens heeft de K.V.P. - om ons maar tot de na-oorlogse 
periode te beperken - op tal van andere gebieden grote initia-
tieven genomen en belangrijke resultaten geboekt op grond van 
haar karakter, haar doelstellingen en haar mogelijkheden. Wij 
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denken hierbij aan een aantal opmerkelijke ontwikkelingen in het 
na-oorlogse politieke beleid die geheel of voor een groot deel aan 
de invloed van de K.V.P. te danken zijn, en die zonder deze in-
vloed - gelet op de weerstanden van andere, politieke zijden - 
vermoedelijk anders zouden zijn gelopen dan thans het geval is. 

Wij denken b.v. 

1) aan de schepping van een gunstig klimaat voor een breed op-
gezet, op de welvaart van het huidige en toekomstige geslacht 
gericht industrialisatie-proces op particuliere grondslag, in een 
tijd waarin het herstel van de oorlogschade en de heropbouw 
van het nationale leven een geleide economie onvermijdelijk 
hadden gemaakt; 

2) aan de bezitsvorming bij bredere groepen der bevolking, waar-
mee de K.V.P. is begonnen en waarin zij door andere partijen 
en maatschappelijke groepen is gevolgd; 

3) aan de bescherming van en de hulp aan de zwakkere groepen 
in verband waarmee terecht genoemd mag worden het ijveren 
van de K.V.P. voor een Algemene Kinderbijslagwet, een Alge-
mene Weduwen- en Wezenuitkering, een Interim lnvaliditeitswet 
en een Algemene 'Bijstandswet; 

4) aan de bevordering van de economische medezeggenschap van 
de factor arbeid in bedrijfstak en onderneming op de basis van 
particuliere productie, en dit als bijdrage tot de maatschappe-
lijke volwaardigheid van de arbeider naast zijn staatkundige 
volwaardigheid; 

5) aan de hulp aan onderontwikkelde landen  óók  via de kanalen 
van de particuliere organisaties, inclusief missie en zending. 

Het is na de oorlog volstrekt niet de inzet van de K.V.P. geweest 
de belangen van het katholieke volksdeel te dienen door de nog 
aanwezige maatschappelijke achterstand te helpen inlopen of groter 
rechtsgelijkheid te helpen verkrijgen. Waar nodig heeft de K.V.P. 
daar zeker voor geijverd, maar de inzet van haar politieke streven 
is gericht geweest op het algemeen welzijn van ons land en ons 
volk in al zijn schakeringen. 
Blijkens haar werkprogram enerzijds en haar grote aanhang ander-
zijds acht de K.V.P. zich ook in de toekomst geroepen en tevens in 
staat om een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan de op-
lossing van nog vele structurele vraagstukken van het nationale en 
internationale leven. In een wereld, waar de plaatsbepaling van de 
mens met zijn rechten en zijn plichten, zijn waarden en zijn vrij-
heden zo belangrijk is, blijft een partij met een grondslag, een 
doelstelling en een karakter als de K.V.P. heeft, ook in de toe-
komst van wezenlijke 'betekenis. Het verwijt, dat zij als confes- 



sionele partij geen politiek program en geen politieke daadkracht 
bezit, wordt door de feiten weersproken. 

De redelijkheid en doelmatigheid van een katholiek partijverband 
blijkt vervolgens ook uit een beschouwing van de feitelijke ver-
houdingen in ons geestelijk verdeeld, maar democratisch gezind 
volk. Ervan uitgaande, dat het enerzijds nodig is het politiek te 
voeren 'beleid te laten berusten op een door het christelijk geloof 
geïnspireerde visie op mens en maatschappij en dat anderzijds 
eerst door studie en feiten-analyse de concrete oplossing van 
politieke problemen kan worden gevonden (zie  II),  dan is beraad 
en overleg van katholieke politici onderling en met de actieve 
gelijkgezinde leden van de Partij een eerste vereiste. Het zou van 
zelfoverschatting en van ondemocratische gezindheid getuigen, als 
een partij zou menen dit beraad te kunnen missen. 
In een democratisch staatsbestel echter is niet alleen overredings-
kracht, maar ook politieke machtsvorming noodzakelijk om werke-
lijk politieke invloed te kunnen uitoefenen. Daartoe is het echter 
efficiënter de katholieke politici in een eigen partij samen te 
bundelen dan hen te verdelen over diverse andere partijen. 
De Nederlandse parlementaire geschiedenis toont op overtuigende 
wijze aan, hoe krachtig en hoe efficiënt het politiek te voeren 
beleid kan worden beïnvloed door een sterke positie van de K.V.P., 
met wier opvattingen en inzichten rekening moet worden gehouden 
zowel bij de politieke propaganda als ook en nog meer bij de 
vorming van kabinetten en de opstelling van een regeringsprogram. 
Zolang de liberale politiek in ons land geïnspireerd blijft door haar 
opvattingen over de vrijheid van de autonome mens en de socialis-
tische door een overwaardering van de staatsgemeenschap, is het 
nuttig en nodig een katholieke partij te bezitten, die de maat-
schappij ziet als een organisch geheel, waarin individu en gemeen-
schap als twee eigen grootheden in wederzijdse wisselwerking tot 
ontwikkeling en bloei moeten komen. 
Op grond van deze overwegingen is de Commissie dan ook van 
mening, dat de handhaving van een katholiek partijverband een 
beter alternatief is dan de verspreiding der katholieken over drie 
of vier andere partijen, ten einde dáárin en dáárdoor het politieke 
denken en handelen in christelijke geest te beïnvloeden. 
Wel wenst de Commissie hieraan toe te voegen, dat thans niet meer 
gesproken mag worden van de noodzakelijkheid" van een katho-
liek partijverband. Wij zijn van mening, dat die tijd in ieder geval 
voorbij is. Maar daaruit volgt nog geenszins, dat een katholiek 
partijverband haar zin en betekenis heeft verloren, zoals de tegen-
standers zo gaarne beweren. Het tegendeel is uit het bovenstaande 
gebleken. 
Ook de bewering (vermeld in I, onder 2), dat een katholieke partij 



de in de maatschappij bestaande tegenstellingen verdoezelt, is 
geen argument tegen zulk een partijverband. Want het is juist de 
opzet van de K.V.P. leden uit verschillende sociale groepen tot 
zich te trekken om in het belang van het gehele volk gezamenlijk 
tot een synthese tussen de maatschappelijke groepen te komen 
op basis van een duidelijke programma-keuze. 

Onder hen, die hun christelijke visie op mens en wereld onontbeerlijk 
achten voor het politieke denken en 'handelen, treft men er heden ten 
dage velen aan, die 'het naast elkaar bestaan van een 'K.V.P., een ARP. 
en een C.HU. (om van andere protestants-christelijke partijformaties 
niet te spreken) zeer betreuren en niet meer passend achten in deze 
tijd van naar elkaar toegroeien van alle christenen. Weliswaar zijn 
er nog 'belangrijke verschillen tussen katholieken en protestanten 
zowel in theologische als in politieke kwesties. Maar het gemeen-
schappelijk geloof in Christus 'moet 'beide groepen toch tot elkaar 
brengen Ook in een gezamenlijke actie voor een politieke ordening, 
die door de christelijke gedachte over de mens en de wereld ge-
inspireerd wordt. 
Ervan uitgaande, dat ook dit niet als een kwestie van 'beginsel maar 
van doelmatigheid wordt gesteld, kunnen wij 'met de gedachte op zich 
zelf genomen instemmen. Maar wij moeten daarbij wel aantekenen, dat 
het niet van de K.V.P. alléén afhangt het hier gestelde doel te be-
reiken. Het is 'bekend, welke sterke weerstanden er nog' 'bestaan 
tegen een fusie allén van de A.'R.P. en de C.H.U. Indien ook de K.V.P. 
van meet af aan in deze fusie-besprekingen 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 zekere ballast van 
het verleden van den beginne af met zich zou dragen. 
Om deze laatste reden is dan ook de vraag gesteld, of het niet beter 
zou zijn een nieuwe partij te vormen, die allereerst een door christe-
lijke beginselen geïnspireerd program zou moeten ontwerpen, gericht 
op de mogelijkheid voor iedere mens om zich als persoon geestelijk 
en stoffelijk vrij te ontplooien, en welke partij zich vervolgens zou 
moeten richten tot alle christenen, die dat program aanvaarden, tot 
welke partij zij thans ook mogen behoren. Zelfs is er aan toegevoegd, 
dat de K.V.P. een initiatief in deze richting zou kunnen of moeten 
nemen, met name door zich zelf om te vormen tot een algemeen 
christelijke partij, een Nederlandse C.D.U., die op grote schaal ge-
richte wervingsacties zou moeten beginnen onder alle christenen, tot 
welke partij of kerkgenootschap zij ook behoren. 
Wat dit laatste betreft valt echter te vrezen, dat zulk een initiatief van 
de K.V.P. sterke reacties zou oproepen vooral in protestants-christe-
lijke kring. Men kan daarin zien -.- ook al zou het dan ten onrechte 
zijn - een soort politieke overrompeling van protestants Nederland 

il€ 



door de K.V.P. of door de katholieken. Op deze wijze zou men het 
risico lopen bij het zoeken naar nieuwe wegen meer afbrekend dan 
baanbrekend op te treden. Het komt ons onverantwoord voor, de 
bestaande tendenzen tot toenadering tussen de christenen van ver-
schillende confessie aan zulk een avontuur bloot te stellen. 
Op grond van bovenstaande overwegingen is onze Commissie van 
mening, dat een samengaan in politicis van alle christenen op basis 
van een gezamenlijk, christelijk geïnspireerd program, in ons land op 
korte termijn niet realiseerbaar is. Wel echter is het nuttig om - in 

de geest van hetgeen de meerderheid op het K.V.P.-Jongerencongres 
van juni 1965 wenste - de mogelijkheden om tot een bredere, chris-
telijke partijvorming te komen, te laten onderzoeken door een groep 
van personen, die tot verschillende politieke richtingen behoren. 
Uit de kring van de K.V.P. kan een initiatief tot de vorming van zulk 
een werkgroep genomen worden in het vertrouwen, dat daarvoor ook 
bij anderen begrip en bereidheid tot medewerking zullen bestaan. 
Daarnaast is het vanzelfsprekend, dat ook in politicis een ontwikkeling 
in de richting van een nauwere samenwerking van alle vooruitstrevende 
christenen met alle gepaste en bruikbare middelen moet worden be-
vorderd. Op het internationale vlak zijn daartoe aanknopingspunten te 
vinden bij de reeds bestaande vormen van contact en overleg tussen de 
verschillende christelijke partijen, welke verder uitgebreid kunnen 
worden. Op het nationale vlak kunnen zowel de programma's van de 
christelijke partijen als het bij iedere belangrijke zaak te voeren beleid 
beter op elkaar worden afgestemd. Overleg terzake zowel op ministe-
rieel niveau als op het vlak van de fracties kan •hiertoe nuttig zijn. 

Het bovenstaande samenvattend kan de conclusie van dit hoofdstuk 
in de volgende punten worden samengevat: 

1. In het geheel van de thans bestaande verhoudingen is de opheffing 
van de katholieke partij niet verantwoord, terwijl de handhaving 
ervan bij het ontbreken van realiseerbare alternatieven als het 
meest doelmatige middel moet worden beschouwd om het politieke 
beleid in de wereld van vandaag en van morgen in christelijke 
geest te blijven beïnvloeden. 

2. Het is wenselijk de mogelijkheden van nieuwe, breder opgezette 
doch christelijk geïnspireerde partijstructuren te onderzoeken en 
de feitelijke totstandkoming ervan ook in de practijk met alle daar-
toe geëigende middelen te bevorderen. 

Deze conclusie onderstreept ook nog eens de noodzaak, om uit het 
karakter en de verschijningsvorm van de partij een aantal elementen 
te elimineren, die de indruk van een bepaalde kerkgebondenheid 
wekken of die aanleiding kunnen geven tot gefundeerde verwijten of 
klachten over het confessionalisme van de partij. Hierover echter nader 
in het volgende hoofdstuk. 



IV  

KARAKTER EN VERSCHIJNINGSVORM 
VAN DE K.V.P. 

Aan de K.V.P. zijn een aantal kwalificaties gegeven of ook eisen gesteld 
waarvan nader onderzocht moet worden, of en in hoeverre deze juist zijn 
en in welke zin zij moeten worden verstaan. Wij denken in dit verband 
aan de benamingen beginselpartij en programpartij, aan ontideologisering 
en deconfessionalisering, aan partij openstaande voor alle Nederlanders, 
maar niettemin Katholieke Volkspartij geheten. Hierover in dit laatste 
hoofdstuk. - 

1. Beginselpartij 

De term beginselpartij kan niet betekenen, dat de partij gebaseerd is 
op een serie beginselen, die als onveranderlijke grootheden de in-
richting van staat en maatschappij min of meer a priori aangeven en 
die het practisch en concreet te voeren politiek beleid reeds inhoude-
lijk bepalen. Zo eenvoudig ligt de zaak niet! 
Eerst door studie en analysering van de behoeften en verhoudingen 
in de nationale en internationale samenleving kunnen de politiek te 
realiseren waarden worden ontdekt en de juiste middelen ter ver-
wezenlijking daarvan worden gekozen. De partij is echter wel een 
beginselpartij in deze zin, dat zij bij de vervulling van 'haar taak en 
opgave uitgaat van fundamentele inzichten inzake de mens en de 
samenleving der mensen. 
Deze fundamentele inzichten moeten weliswaar doorwerken in het 
practisch handelen op politiek gebied, maar zoals (in  II)  reeds werd 
opgemerkt, is a priori niet te zeggen, op welke wijze deze inzichten 
in de concrete werkelijkheid het beste gerealiseerd kunnen worden. 
Vaak zal eerst in en uit de zich steeds ontwikkelende werkelijkheid 
ontdekt worden, welke concrete inhoud aan de politieke ordening 
moet worden gegeven in samenhang 'met de fundamentele inzichten 
over de mens en zijn bestaan in deze wereld. 'Deze fundamentele in-
zichten beïnvloeden echter wel degelijk het politieke denken en hande-
len, hetzij doordat zij voor dwaling of vergissing kan behoeden, hetzij 
doordat zij bepaalde in het politieke vlak liggende doeleinden als bij-
zonder nastrevenswaardig doen voorkomen, hetzij ook doordat zij 
bepaalde middelen als ongewenst of gevaarlijk voor het behoud van 
andere waarden niet- of minder raadzaam doen toeschijnen. 
Het beginselprogram is de aangewezen plaats om een formulering te 
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geven van de fundamentele inzichten, waarvan de partij uitgaat, en 
van de toepassing, die zij daaraan in de naaste toekomst wil geven. 
Daarbij zal tevens het Algemeen Staatkundig program van de K.V.P. 
in zijn geheel grondig moeten worden omgewerkt, daar het stellingen 
bevat, waarover heden ten dage genuanceerder wordt gedacht en het 
naar opzet, inhoud en vorm moet worden aangepast aan de nieuw 
gegroeide verhoudingen op nationaal en internationaal niveau. 

2. Programpartij 

Programpartij is een juiste benaming voor de partij, mits men eronder 
verstaat een partij, die op duidelijke en concrete wijze aangeeft, wat 
zij op langere termijn of in een bepaalde periode wil bereiken en hoe 
zij meent dit tot stand te kunnen brengen. De waarde van een politieke 
partij is gelegen in wat zij wil en wat zij kan, en over welke krachten 
en bekwaamheden zij beschikt om haar programma ook waar te 
maken. Het te voeren politieke beleid moet daarom ook zichtbaar zijn 
voor de leden der partij en voor de kiezers. In het verleden heeft het 
aan deze duidelijkheid wel eens ontbroken, al is dit euvel bij andere 
politieke partijen ook evengoed te constateren geweest. 

3. Ontideologisering van de Partij 

De al vaak gehoorde oproep tot ontideologisering van de partij en de 
politiek is niet gemakkelijk te beantwoorden. De reden daarvan is 
gelegen in het feit, dat de term ideologie in verschillende beteke-
nissen wordt gebruikt. En van die betekenis kan alleen toch afhangen 
het antwoord op de vraag, of en in hoeverre van een ontideologise-
ring van partij en politiek sprake ken zijn. Wij volstaan daarom met 
de volgende opmerkingen. 
De term ideologie heeft vaak de betekenis of althans de bijklank 
gekregen van een star geheel van leerstellingen, waaruit de ideale 
inrichting van de maatschappij als het ware kon worden afgelezen 
en waardoor de concrete inrichting ervan reeds min of meer a priori 
was bepaald. In deze zin genomen kunnen wij met een ontideologise-
ring van partij en politiek instemmen. Ook de katholieken hebben in 
hun maatschappelijke en staatkundige activiteiten in het verleden wel 
eens te veel een principieel karakter toegekend aan concrete oplos-
singen van problemen, waaraan niettemin de feilbaarheid, de betrekke-
lijkheid en de vergankelijkheid eigen zijn. 
Indien echter onder ideologie wordt verstaan do fundamentele inzich-
ten inzake de mens en de wereld, welke aan het politieke denken en 
handelen leiding en inspiratie geven, dan is  near  onze mening de 
K.V.P. terecht op een ideologie gegrondvest en kan er van ontideolo-
gisering geen sprake zijn. 

4. Deconfessionalisering van de Partij 

Met het streven naar deconfessionalisering van de partij en de politiek 
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kunnen wij meegaan voor zoverre althans de juiste maat daarbij wordt 
aangehouden. Indien deconfessionalisering zou moeten 'betekenen, dat 
de partij zich niet mag laten leiden en inspireren door een christelijke 
visie op de mens en de gemeenschap, kan er van een deconfessiona-
lisering geen sprake zijn. Wel echter dienen wij daarmee geheel in te 
stemmen als bedoeld wordt de partij te zuiveren van alle elementen, 
die een bepaalde kerkgebondenheid suggereren, die niet mag bestaan, 
of die haar optreden naar buiten en haar wervings- en propaganda-
activiteiten hebben doen voorkomen als allemaal gericht op de goede 
katholieke zaak". 

Zo kan de bepaling in het Algemeen Staatkundig Program: ,,Zij (de 
K.V.P.) staat op de grondslag van de beginselen van de natuurlijke 
zedewet en de Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uitspraken van 
het Kerkelijk Leergezag aanvaardt", beter vervangen worden door een 
omschrijving in dezer voege, dat de partij zich laat leiden en inspi-
reren door een christelijke mens- en maatschappijbeschouwing, doch 
dat zij bij de bepaling van het politiek te voeren beleid onafhankelijk 
is van kerkelijke instanties. Want de huidige omschrijving van het 
Algemeen Staatkundig Program wekt de indruk, dat de natuurwet en 
de Openbaring zelf de inhoud van het politieke beleid bepalen en 
dat de Partij daarbij te luisteren heeft naar Paus en Bisschoppen. 
Het een noch het andere is waar. Ongetwijfeld zal een christen-politi-
cus luisteren naar elk vermaan of boodschap van kerkelijke zijde, 
maar hij moet zelfstandig verwerken welke toepassing daaraan ge-
geven kan of moet worden op het politieke terrein, waar hij altijd 
samen met alle anderen moet handelen. 
Vervolgens moet er bij de voorlichting, de propaganda-acties en de 
ledenwervings-campagnes op worden toegezien, dat geen onzuivere 
motieven worden uitgespeeld. Het onderscheid tussen politiek en 
godsdienst, tussen een katholieke partij en andere katholieke vereni-
gingen van godsdienstige en charitatieve aard, moet duidelijk zichtbaar 
zijn. Op niemand worde aandrang uitgeoefend lid van de partij te 
worden op godsdienstige motieven alléén. De daden van de partij en  
hear  leidinggevende personen, de programmapunten en de uit te voe-
ren activiteiten als uitdrukking van onze christelijke roeping in het 
staatkundige leven van ons geestelijk verdeelde vaderland, dienen de 
hoofdmotieven te zijn ten einde verkeerde indrukken en valse con-
fessionele gebondenheden te vermijden. 

5. Partij openstaande voor alle Nederlanders 

Zoals bekend heeft de K.V.P. in 1945 haar poorten geopend voor alle 
Nederlanders, ook niet-katholieken, die zich met haar beleid en haar 
program kunnen verenigen. Veel gebruik is er van deze opening niet 
gemaakt. Maar dat wil toch volstrekt niet zeggen, dat de K.V.P. de 
geopende deur weer moet sluiten. Daardoor immers zou de partij zelf 
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iedere gedachte aan en iedere hoop op een doorbraak" van haar 
eigen politieke inzichten ook naar andere groepen in ons vaderland, 
al bij voorbaat prijs geven. 

Indien echter niet-katholieken lid van de K.V.P. kunnen worden, dan 
moeten zij ook deel kunnen uitmaken van de bestuursorganen van de 
partij, terwijl 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 getrokken en 
ook doorgevoerd worden. 

Daarmee wil de K.V.P. stellig niet het maatschappelijk en cultureel 
organisatie-patroon van de nederlandse katholieken doorbreken; zij 
geeft slechts een juistere gestalte aan haar eigen wezen van politieke 
partij, die op het algemeen welzijn van land en volk is gericht en die 
dat doel in samenwerking met andere groeperingen in ons volk moet 
trachten te verwezenlijken. 

In het licht van het bovenstaande gezien is de benaming Katholieke 
Volkspartij niet in alle opzichten juist. Maar het vinden van een geheel 
juiste en tot geen enkele misvatting aanleiding gevende benaming is 
geen eenvoudige zaak! 

Er zijn stemmen opgegaan om de Partij Christelijke  Volkspartij of 
Christelijk-Democratische Partij te noemen. Maar vooreerst is ook 
deze benaming nog te eng voor een partij, die open staat voor alle 
Nederlanders. En vervolgens is het te vrezen, dat die betiteling ver-
keerde indrukken maakt in protestants-christelijke kringen, vooral als 
er ook propaganda gemaakt wordt in die kringen. Een nauwere poli-
tieke samenwerking van de christenen in ons land zou daardoor be-
moeilijkt kunnen worden. 

Anderen hebben gepleit voor een meer algemene naam, waarin noch 
het adjectief ,,katholiek" noch het adjectief ,,christeljk" voorkomt. 

Maar een dergelijke benaming is niet juist voor een partij, die bewust 
van een christelijke inspiratie en oriëntatie wil uitgaan en die zich 
met zo'n algemene naam niet op eerlijke wijze zou presenteren. 

Op grond van deze overwegingen komt deze commissie dan ook tot 
de conclusie, dat op dit moment geen wijziging in de benaming van 
de Partij moet worden aangebracht. Het probleem zal uiteraard op-
nieuw aan de orde komen in de werkgroep, waarover boven in  Ill,  
onder 3, is gesproken. 

Wij wijzen er echter op, dat zowel de term katholiek" als het woord 
volkspartij" op grond van dit rapport zelf een bepaalde inhoud hebben. 

,,Katholiek" betekent hier, dat de partij zich in haar beleid wil laten 
oriënteren en inspireren door de christelijke visie op mens en wereld 
zoals deze in het bijzonder leeft in de katholieke kerkgemeenschap, 
zonder overigens in de confessie zelf pasklare oplossingen te zoeken 
voor de politieke problemen of deze van enig kerkelijk gezag te ver-
wachten. 
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De benaming K.V.P. houdt echter niet in, dat de partij een Eenheids-
partij voor alle katholieken wil zijn, waarop alle katholieken geacht 
worden te zullen of te moeten stemmen en in de verwachting waarvan 
zowel het program als het beleid van de partij steeds een gemene 
deler moet trachten te zijn van wat er in de katholieke wereld zo al 
leeft aan gedachten en wensen. Zulk een partij is onmogelijk. De 
spanwijdte tussen de fundamentele inzichten, waarvan de partij uit-
gaat enerzijds en de concrete programmapunten en beleidsbeslis-
singen anderszijds, is zo groot, dat afwijkende meningen van een kleiner 
of groter aantal katholieken altijd wel zullen blijven bestaan. 
De ervaring heeft bovendien bewezen, dat de katholieke partij bij 
verkiezingen nooit de stemmen van alle katholieken of zo goed als 
alle katholieken op zich heeft kunnen verenigen. In de toekomst is dit 
evenmin te verwachten en het zou daarom ook geen zin hebben het 
program en 'het beleid daarop af te willen stemmen. 
Door de term ,,Volkspartij" wordt slechts tot uitdrukking gebracht, dat 
de partij er welbewust naar streeft haar kiezers en 'haar actieve leden 
in de verschillende sociale  milieu's  van ons volk te vinden. Het is nu 
eenmaal onvermijdelijk, dat er in een samenleving van mensen me-
ningsverschillen en belangen-tegenstellingen bestaan. Maar het zoeken 
naar een synthese tussen de uiteendrijvende krachten is juist de taak 
te achten van een partij die zich bij haar politieke activiteiten op het 
binnenwereldljke terrein laat leiden door de christelijke visie op mens 
en maatschappij. Daarbij zal de partij moeten luisteren naar wat er 
in de verschillende geledingen van het volk leeft, zonder echter te kort 
te schieten in haar plicht om uiteindelijk zelf te beslissen wat in 'het 
politieke vlak moet worden gerealiseerd omwille van het welzijn van 
het gehele volk, zowel op korte als op langere termijn 'beschouwd. 
Om practische redenen zal het vaak onvermijdelijk zijn de leden-
wervingsacties en de verkiezingspropaganda in het 'bijzonder op het 
katholieke volksdeel te richten, dat de partij tot nu toe heeft gesteund. 
Maar de K.V.P. mag zich niet tot de katholieken beperken. Zij moet 
zich presenteren aan en zich richten tot alle Nederlanders, maar er 
wel voor zorgen, dat de motiveringen voor haar acties en haar pro-
paganda zuiver gesteld worden. Die motiveringen 'dienen gelegen te 
zijn in 'de juistheid, de waarde en de betekenis van het partijprogram, 
in de resultaten door de 'partij bereikt, de bekwaamheid van haar 
leiding, in de perspectieven die zij biedt voor de toekomst, met name 
voor de leefbaarheid van deze wereld en de 'menswaardigheid van 
een ieders bestaan. 

januari 1966 
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