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BIJLAGE XII. "ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN"
DOOR PROF. DR. I. TJIPSCJIITS

Dit is de tekst van vier artikelen, zoals deze zijn verschenen in Interme—
diair, jrg. 11, nos. 48 t/m 51, november—december 1975.

Protéstants-christelijke stroming
In een serie van vier artikelen zal de
Tot 1918 was ons kiesstelsel gebaseerd op
'familie-oorsprong' worden nagegaan
een districtensysteom: - leder district 'fond
van de belangrijkste politieke partijen
een gekozen afgeva.rdigde naar het ntiodie op het ogenblik in de Tweede
nale parlement. Bin en deze districten ontuit
deze
Kamer zijn vertegenwoordigd.
stonden kiesverenigingen, die tot doel hidomschrijving blijkt de beperking van
den mencen met een bepaalde pölitleke
het onderwerp. Partijen, die in het
overtuigt naar het parlement af te vaardiverleden wel een rol hebben gespeeld,
gen. Zo
cd in 18$1 In Anterdam de antimaar voor de huidige situatie geen ô$'
révolution 'e kiesvereniging 'Nederland en
Oranje' op richt. Dit voorbeeld werd vrij
weinig betekenis hebben, komen niet
.-spoe lig ip ncero plartsen ge volgd, zonder
aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn
de Conservatieve Partij uit de 19e eeuw en dat- er e.e ;rmele nallonle binding 4ussèn
deze plaathe:'ke anti-r:vol tionaire kiesverde NSB uit de jaren '30. Het gaat om de
enigingen we. 1 govor:il.
partijen van nu.
De
térrn 'ant revolutkrnair' werd voor het
Wanneer en hoe zijn ze ontstaan?
eerst
gebruikt door Guillaume Groen van
Waarop grijpen ze terug? Welke
Prinstever (18048). Groen legde nadruk
afsplitsingen en fusies zijn er geweest?
op het vol gens hem noodzakelijke verband
Deze vragen kunnen het gemakkelijkst
poli tiek„ Zijn grondsteltussen
worden beantwoord In het kader van
ling, waai'1n het vezen Van de ànti-revolutlovier politieke stromingen:
naire stroming beslotèn ligt, luidde: 'Tegen
protestants-christelijk, katholiek,
de Revolutie het Evangelie'. Bij keerde zich
met name tegen de Ideeën van de Franse
socialistisch/communistisch en
Revolutie: de volkssoevereinit.eit, de aanbidliberaal. Voor elk van deze vier
-ding vn de rede en de veihe.ffing van de
stromingen zal de partij-politieke
mens tenover .Gc4'
ontwikkeling worden geschetst, eerst
Tegenovei' de ideeën van de Revolutie stelde
tot het uitbreken van de Tweede
Groen twee normen: 'er is geschreven' (de
Wereldoorlog en vervolgens sedert
Bijbel) en 'er is geschied' (de door God ge1945.
telde gEschiedenis der mensheid), Dit Is de
In dit eerste artikel de prot6stantsoorspronkelijke betekenis van de term
christelijke en de socialistisch/
'christelijk-historische' Aanvankelijk werden
communistische stromingen tot de
de bgrlppen anti-revolutionair en christeTweede Wereldoorlog.
lijk-historisch door olkaar gebruikt; pas in-
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ter zouden
elk een eigen inhoud krijgen.
Groen foi'mWeerde moeilijk, waardoor zijn
ideeën nlet-toegmnkelijk waren voor een breder. publiek, Dit in tegenstelling tot Abraham Kuyper (1837-1920), die zich rechtstreeks tot de 'kleine luyden' wendde door
de anti-revolutionalre gedachten te populariseren. -Met grote energie zette Kuyper zich
In om de massa te winnen voor zijn beginselen. Centraal in zijn opvattingen stond de
antithese: de tegenstelling tussen degenen
die uit God en de Openbaring leefden en degenen die uit de mens en de rede leefden.
Deze antithese ôpende de weg voor- een polltieke samenwerking tussen calvinisten en
katholieken; Immers de laatsten leefden 4,ók
uit God en de Openbaring,
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Kuyper was een bsgaafd organisator. Hij
stimuleerde de aaneensluiting van de plaatselijke anti-revolutionaire kiesverenigingen
tt en nationale organisatie. Belangrijk
h1erbi was het door Kuyper ontworpen Program van Beginselen, dat. bp 3 januarI 187&,,
door Kuyper in 1872 opgerichte
In het
anti-revolutionaire dagblad De Standaard
werd gepubliceerd
.O .3 april 189 vond In Utrecht de. eerste
vergadering plaats.-van 'deputaten' van, Oe
plaatselijke anti-revolutione
air kiesveeizii
gingen Daar werd besloten tot de opichtlng
van de Anti-Revolutionaire Partij Iflermee
werd dee vergadering de èerste Detfta tenvergadering van de ARP en de ARP' de eerste, landelijk georganiseerde partij In 'Ne
derland (zie schema 1)
Kuyper werd gezien als de leider 'nn de
ARP maar binnen bet parlement ga A G
de Savornin I ohrian (18a74924) leiding
aan de arii-r?vcdutinnalre' Kthner1elm. ïtlC
sen beide mannen .,ontstonden spoedig conflicten Het wtr n twee verqchjl1rndc. kaakters KUyp r was de man
'te 'kleln lu
den, Lohman had een moer aristoertisehe
Inslag. Kuyper trachtte van buItenaf, vooral
via De Standaard, het beleid van, de anti-re-,
volutlonaire Kamerelub te bein.vloeden; Loh.
man wenste een principiële scheiding tussen
fractie en partij. De breuk ontstond naar
anle1ding van het probleem van de uitbreiding van het kiesrecht.
In 1892 diende de liberale minister J.P.R.
Tak van Poortvliet een ontwerp tot wijziging
van de Kieswet In, dat neerkwam op een
aanzienlijke uitbreiding van' het 'anntal kiesgerechtigden. Over dit ontwerp ontstond
scherpe v rdee1dhe1d..b(nne het, anti-revolutionaire kamp. Kuyper was er &en fel verdediger van, Lehman een niet minder fèl bestrijder. In 1894 werd de Tweede Ka) ner
ontbonden. Bij de verkiezingen werd Kyper
gekozen: de partijleider werd tevens lid? van
de fractie. Spoedig was er sprake van twee
anti-revolutionaire groepen , In de kamer,
én geleid door Fuyper, tie andere door
-

-

-

-

Lehman.
De vervreemding tussen belde groepen, w€rd
steeds groter en in 1898 vormden de 'Lohniannianen' een eigen partij: de Vrij-Anjirevolufionalre Partij (zie schetha 1). Wat betreft de beginselen was de nieuwe partij
nauw verwant met de ARP; In de orghn'isat.e werd een principiële scheiding aatgbracht tussen fractie en partij.
Inmiddels was een aantal andere proestants-christelijke politieke groeperingen ontstaan, waarvan er twee voo ons onderwerp
belangrijk zijn: de Christelijk-Historische
Kiezersbond (1897) en de Bond van Klesverenigingen op Christelijk-Historische Grondslag in de Provincie Friesland (1898), vaak
aangeduid als de Friese Bond. De oorzaken
van de oprichting van deze partijen moeten
zowel op kerkelijk als op politiek terrein
worden gezocht. Zij verzetten zich tegen de
ARP, die naar hun mening overheerst werd
door Gereformeerden en waarin volgens hen
de Hervormden werden achtergesteld. Belangrijk was dat deze groeperingen zich
keerden tegen Kuypers antithese. Ph J.
Hoedemaker (1839-1910), de geestelijke .lei-

der -van de Friese 'Bond, schreef dat hèt
ging om 'heel de Kerk 'en heel het Volk'.
Verwerping van de antithese impliceerde afwijzing van politieke samenwerking met, de
katloliéken. Deze Hervormde partijen werden gekenmerkt door anti-papisme.
In schema 1 is aangegeven hoe deze partijen elkaar hebben gevonden. Na interne
moeilijkheden binnen de C.H. Kiezersbond
ging deze bond in 1, 903 een fusie aan met de
Vrij-Antirevolutionaire Partij. Hieruit ont.
stond de Christelijk--Historische Partij. Deze
partij vormde in 1908 samen met de Friese
Bond de Christelijk-Historische Unie. De
tweedeling binnen de protestants-christelijke
stroming in de twee grote partijen ARP en
CHU was een feit geworden.
Twee richtingen binnen het protestantschristelijke kamp moeten tenslotte nog worden vermeld, omdat zij in het eerste kwart
van deze eeuw elk tot een eigen partij-organisatie kwamen, aan de ene kant een progressieve richting en aan de andere kant
een theocratische richting.
Na de formatie in 1901 van het ministerie
Kuyper ontstond binnen de ARP verzet van
een kleine grôep tegen het beleid van de
partij. Dit verzet werd geleid door AP.
Staalman, een anti-revolutionair Kamerlid
uit' Den Helder. Staalman verweet Kuyper
dat deze diens vroegere democratische
idealen verloochende door zich niet in te
spannen voor een grote uitbreiding van het
kiesrecht.'In 1905 kwam de groep-Staalman
met het voorstel om in het Program van
Urgentie van de AR' een bepaling inzake
kiesrechtuitbrelding op te nemen. Toen dit
werd verworpen, traden Staalman en de zijnen uit de ARP. Zij richtten de Christen-Democratische Partij op (zie schema 1). In het
beginselprogram werd verklaard dat men
onvrede had met de bestaande economische
ordening van het kapitalisme, De antithese
werd verworpen, maar op een geheel andere
manier dan b.v. Hoedemaker dat gedaan
had. Staalman verklaarde dat men beter
kon samenwerken niet de ongelovige, die
wellicht zijns ondanks
zich in de sociale
politiek onderwerpt aan de eis van Gods
Woord dan met Je gelovige, die dat niet
doet. Men zou dit kunnen zien als het begin
van de doorbraai
In de loop der jaren ontstond een aantal
partijen met overeenkomstige
beslist
geen identieke
ideeën. In 1907 werd de
Bond van Christen-Socialisten opgericht, in
1912 de Christelijk-Sociale Partij en In 1919 de
Christelijke Volkspartij. Het bleven kleine
partijen, gekenmerkt door afsplitsingen in
uiteenlopende richtingen. Zo keerde een
groep van de Christen-emocratische Partij
terug naar de ARP, terwijl een deel van de
Bond van Christen-Socialisten overging naar
de Communistische Partij.
In deze wirwar van politieke groepjes kwam
enige duidelijkheid in 1926, toen zij zich aaneensloten tot de Christelijk-Democratische
Unie, Deze CDU, waarin J.J. Buskes een belangrijke rol speelde, werd gekenmerkt door
afwijzing van kapitalisma en kolonialisme
en door een principieel anti-mili1arime.
Terwille van de duidelijkheid is in schema 1
van deze progressieve richting alleen do
CDU opgenomen.
,

-

-

-

-

-

165.

srop'i,t3
CDU

E0b d

7wûce. 1A, -eLoor IOD
Ct-lU

AR?

EJ

.E1L11L1

lS2

H
•

18

H

LIJ4J
!8)

•

CHU
Z,

ARP

ARP

Ar

1897

rohtht
H,stvnstJ4e

kielersbohd(I33)

ArP

lopid

S.

Totaal verschillend van karakter was de,
hierboven als thearratische richting aangeduide tak binnen de protestants-christelijke
stroming. Het betrof een groep, die leefde
en dacht vanuit het piëtisme. Scheiding van
Kerk en Staat werd verworpen; de overheid
diende zelfs ondergeschil:t le zijn aan de
kerk. Het werd als taak van de overheid gezien overtredingen van de Wet Gods tegen
te gaan, zo nodig met het zwaard. Kuypers
antithese werd absoluut verworpen: van enige
samenwerking met de katholieken kon geen
sprake zijn. Om die redenen ook verzette deze groep zich tegen de verkorting van artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Mede op aandrang van Kuyper werden in
1905 door de Generale Synode der Gerefordat handelt
meerde Kerken uit artikel 36
de volgenover de taak van de overheid
de woorden weggelaten: 'om te weren en uit
te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst,
om het rijk dec antichrists te gronde te werpen'. Weglating van deze woorden betekende
het gedogen door do overheid van de kdtholieke kerk, hetgeen door de piëtisten onaanvaardbaar werd geacht.
Het duurde vrij lang voordat deze groep een
eigen politieke organisatie oprichtte. Pas in
1918 werd onder leiding van ds. H. G. Kersten de Staatkundig-Gereformeerde Partij
gesticht.
In schema 1 is de protestants-christelijke
stroming sterk vereenvoudigd afgebeeld.
Naast de genoemde organisaties hebben verschillende andere partijen een rol in die
stroming gespeeld. Bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog waren de vier vermelde partijen voor deze stroming het belangrijkste, De ARP was hiervan de grootste
partij, gevolgd door de CHU, De ARP was
meer Gereformeerd, cie CHU meer Hervormd. Dank zij volledige aanvaarding van
de antithese werkte de ARP gemakkelijker
dan de CHU samen met de katholieken. De
ARP was, in de lijn van Kuypers denkbeelden daarover, een centraal en strak georganiseerde partij; de CHU
in dit opzicht hewas meer een feinvloed door Lohman
deratie van plaatselijke kiesverenigingen.
Naast de ARP en de CHU bestonden twee
andere takken in do protestants-christelijke
stroming. Een progressieve tak, die werd
gekenmerkt door verzet tegen de kapitalistische ordening, tegen het kolonialisme en tegen bewapening, Daarnaast een theocratische tak, die in zekere zin de Staat onderworpen wilde zien aan de Kerk. In het schema worden die takken vertegenwoordigd
door resp. CDU en SGP.
-
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Soci ali sti sch/communistische s tromi ng ,
Vanwege hun gemeenschappelijke afkomst
worden de communistische en sociaal-democratische partijen als één stroming behandeld. Voor ons onderwerp moet getracht
worden een onderscheid te maken tussen arbeidersbeweging en politieke partij. Een politieke partij streeft n,.kar belangenbehartiging
dcor als organisatie zèlf kandidaten te stellen voor de volksvertegenwoordiging en door
het maken van propaganda voor die kandi.

daten. De communistische en sociaal-democratische partijen maken deel uit van de arbeidersbeweging, maar die beweging omvat
méér (b.v, de vakbeweging) dan alleen die
partijen,
In deze betekenis is de Nederlandse arbeidersbeweging van oudere datum dan de
daarbij behorende politieke partijen. Er zijn
auteurs, die de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging laten beginnen in
de Middeleeuwen, In Ieder geval bestonden
er in de eerste helft van de 19e eeuw organisaties van en voor arbeiders in Nederland,
bv. dé 'Vereeniging tot zedelijke beschaving
der arbeidende klasse'.
Belangrijk voor de ontwikkeling In Nederland was de oprichting, in 1869, van een
Amsterdamse afdeling van de in 1864 gestichte Eerste Internationale, In 1870 werd
deze afdeling als Nederlandse sectie door de
Internationale aanvaard; zij wordt in de literatuur met verschillende namen aangeduid: 'Nederlandsche Afdeeling der Internationale', 'Nederlandsche Werklieden Verbond', ?Internation aal Werklieden Verbond'.
Dè verwachtingen van de leiders waren
hoog gespannen, het succes was gering. De
Nederlandse afdeling van de Internationale
riep verzet op vin andere voormannen van
de arbeidersbeweging. Zij meenden dat de
belangen van de Nederlandse arbeiders beter gediend zouden zijn met een nationale
organisatie, zij vonden de Internationale anti-godsdienstig en communistisch (vooral
wat het eigendomsrecht betrof) en zij beschuldigden de Internationale van prediking
van geweld.
In dit verzet tegen de Internationale vonden
verschillende groeperingen elkaar; zij richtten in 1871 het Algemeen Nederlandsch Werk1ieden'erbond (ANWV) op. Dit betekende
het einde van de Nederlandse afdeling van
de Internationale, vooral toen in 1872 tussen
Marx en Bakoenin de strijd uitbrak over de
anarchistische principes, Deze strijd leidde
tot verdeeldheid binnen de Nederlandse afdeling.
Volgens de hierboven gegeven omschrijving
kunnen de Nederlandse afdeling van de Internationale en het ANWV niet beschouwd
worden als politieke partijen: zij streefden
niet naar een eigen vertegenwoordiging in
het parlement. De 'rern voor de eerste politieke. partij in deze stroming moet gezocht
worden in de Sociaal-Democratische Vereeniging (SDV), die in 1878 werd opgericht,
Het was een Amsterdamse Organisatie die,
anders dan het ANWV, zich niet alleen bezig
wilde houden met de directe behartiging van
de materiële belangen van de arbeiders,
maar ook actief wilde zijn op staatkundig
gebied, De eerste voorzitter was Willem Ansing; maar toen in 1879 Ferdinand Domela
Nieuwenhuis (1846-1919) zich aansloot, nam
deze spoedig de leidersrol op zich,
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Dit Amsterdamse voorbeeld vond navolging
in een reeks andere steden, waar overeenkomstige organisaties werden opgericht. In
1882 sloten deze plaatselijke verenigingen
zich aaneen in een overkoepelende bond: de
'Sociaal-Democratische Bond (SDB). Het is
deze SDB die ik beschouw als de eerste politieke partij binnen de socialistisch/communistische stroming (zie schema 2). De SDB
was een landelijk georganiseerde groep, die
eigen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer wilde brengen. De enige keer dat dit
lukte was in 1888, toen Domela Nieuwenhuis
voor het district Schoterland werd gekozen.
De SDB leed aan een zekere tweeslachtigheid, Enerzijds wilde men de parlementaire
weg bewandelen (strijd voor de uitbreiding
van het kiesrecht, versterking van het arbelderselement in de Tweede Kamer door zelf
deel te nemen aan: de verkiezingen), anderzijds meende men dat uitsluitend op basis
van een gewelddadige revolutie dé .;maatschappi In de gewenste richting te veranderen was. De strijd tussen de twee richtingen
binnen de SDB werd in de loop der jaren
.. duidelijker- en heftiger. Hierbij speelde. Domela' Nieuwenhuis als leider van de 'SDB
een belangrijke rol.
Domela Nieuwenhuis ontwikkelde zich van
een voorstander van de parlementaire weg
tot een bestrijder daarvan. Voor deze ommezwaai bestaan verschillende verklaringen. Zeker hebben hierbij een rol gespeeld
zijn veroordeling wegens majesteitsschennis
en zijn ervaringen als lid van de Tweede
Kmer. In de Kamer. werd hij met de nek
aangekeken en naar zijn eigen woorden
voelde - hij zich daar als een melaatse in het
college van honderd. Herhaaldelijk vertelde
overigens niet van hem afkomstihij het
grapje dat het woord parlement van
ge
twee werkwoorden stamde: pag-Ier en mentir.
Hij ging zich verzetten tegen een te strakke
partij-organisatie en tegen meerderheidsbesluiten. Op internationale congressen verdedigde hij het anarchisme.
Binnen de SDB ontstond verzet bij een
groep, die de parlementaire wieg wilde bewandelen. Dit verzet vond zijn leiders in
Frank van der Goes (1859-1939) en Pieter
Jelles Troelstra ([860-1930). De SDB werd
gedwongen te kiezen tussen de parlementaire tactiek of de revolutionaire tactiek. De
beslissing, viel op het Groninger congres van
1893: de parlementaire weg werd terlaten,
De voorstanders van de parlementaire weg.
die onderling op verschillende punten verdeeld waren, werden hierdoor op één hoop
gedreven. In een manifest werd opgeroepen
een nieuwe partij te vormen Het was' ondertekend door twaalf bekende socialisten,
die al spoedig bekend stonden als de Twaalf
Apostelen: L. Cohen, J. A. Fortuyn, A.H.
Gerhard, F. van der Goes, W.P.G. Heisdingen, H. van Kol, H. Polak, J.H. Schaper, H.
.Spiekmaii, P.J. Troelstra, H.J. van, der Vegt
en W.H. Vliegen. Die nieuwe partij werd in
augustus 1894 opgericht met als officiële
naam SociaalDemocratisc1ie Arbeiderspartij
in Nederland (zie schema 2)
Met de SDB was het nu spoedig afgelopen.
'Omdat de SDB openlijk had verklaard, te
itreven naar gewelddadige omverwerping van
de bestaande maatschappelijke 'orde, werd
-

-

.

.

de partij in 1894 verboden. In feite bleef de
SDB echter voortbestaan, zij 'het onder een
andere naam: Socialistenbond. Maar het
élén was er uit. Domela Nieuwenhuis werd
steeds principiëler anarchist. In 1898 kwam
het tot een breuk; Domela Nieuwenhuis verliet met zijn anarchistische aanhang de
Socialistënbond en vormde de Vrije Socialistische Vereeniging. Die Vereeniging heeft
slechts betekenis gehad' voor enkele anarchistische. stromingen In Nederland. De
Socialistenbond, ontmand door het vertrek
van Domela Nieuwenhuis, sloot zich In 1900
bij de SDAP aan.
In schema 2 zijn deze ontwikkelingen aangeduid. Uit het schema blijkt dat zich In 1900
een kringloop voltrokken had: de socialistische partij had zich van een haar onwelgevallige stroming
in dit geval het anarchisme
ontdaan, In 1909 herhaalde zich
dat proces, toen een reeds jarenlang bestaand conflict in de SDAP tot uitbarsting
kwam.
Rond de eeuwwisseling was er een toeloop
van intellectuelen naar de SDAP. Om enkele
namen te noemen: Herman Gorter, Henriette Roland Holst, J. Saks (pseudoniem van
P. Wiedijk), A. Pannekoek, David Wijnkoop,
Willem van Ravesteyn, Henk Sneevliet, Sam
de Wolff. Binnen de SDAP vonden zij een
uitlaat voor hun Ideeën In het wetenschappelijk maandblad van de partij, De Nieuwe
Tijd. Vandaar dat zij werden aangeduid al
de NfJw T4
rep. Deze groen volgde op
uiterst kritische 'wijze de gedragingen van
de Socialistische Kamerleden In het algemeen en die van Troelstra in het bijzonder.
Het was juist de periode waarin de Duitse
sociaal-democraat Eduard Bernstein (18501932) een revisie van het marxisme bepleitte. Van dit revisionisme moesten de aanhangers van de Nieuwe Tijd-groep niets hebben; zij streden voor de zuiverheid van het
marxisme. Volgens hen maakte de Kamerfractie van de SDAP zich schuldig aan revisionisme en reformisme.
De Nieuwe Tijd was een orgaan van de
SDAP. Enkele aanhangers van de Nieuwe
Tijd-groep wilden over een eigen blad beschikken, omdat zij vonden dat het maandblad steeds meer 'onder controle van het
partij-apparaat kwam te, staan èn omdat
naar hun mening'd'at blad te theoretisch
was. Het initiatief ging uit van drie jonge
SDAP'ers: Jan C. Ceton (1875-1943), Willem
van Ravesteyn (1876-1970) en David J. Wijnkoop (1876-1941). Onder redactie van dit
driemanschap verscheen. op 19 oktober 1907
het eerste nummer van het nieuwe weekblad De Tribune,
Vrijwel wekelijks kwam De Tribune met
aanvallen op de fractie; Troelstra werd in
de kolommen van dat blad aangeduid als
Weet-Niet. Troelstra vocht terug. Hij achtte
het onaanvaardbaar dat wekelijks' aanvallen
'werden-gedaan op de Kamerfractie en op de
partijleiding in een weekblad, dat onder redactie stond van partijleden. De uitbarsting
kwam naar aanleiding van een interpellatierede, die, Troelstra In oktober 1908 in de
Tweede Kamer hield over de werkeloosheid.
Volgens De Tribune had Troelstra zich' hierbij ontpopt als een burgerman, die geen leiding mocht geven aan de arbeidersklasse.
-

-
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Op aandrang van Troelstra kwam in februari 1909 een buitengewoon congres van de
SDAP in Deventer bijeen. Hier werden drie
samenhangende besluiten genomen: 1. de
SDAP zou een eigen weekblad gaan uitgeven; 2, De Tribune moest worden opgeheven; 3. indien dit besluit niet zou worden
uitgevoerd, moesten de betrokken partijgenoten van het lidmaatschap vervallen worden verklaard.
Met enkele honderden partijleden traden Ceton, Van Ravesteyn er! Wijnkoop uit de
SDAP. Zij vormden een nieuwe partij: Sociaal-Democratische Partij in Nederland, de
SDP (zie schema 2). Het was deze partij die
zich na de Russische Revolutie van 1917 omdoopte tot de Communistische Partij in Nederland, gewoonlijk aangeduid als de Communistische Partij Holland, CPH (zie schema 2).
Schema 2 geeft een sterk vereenvoudigd
beeld van de socialistisch;communistische
stroming tot. aan 1918. Er staat niets over
de twee belangrijke 'vakcentrales: Nationaal
Arbeids-Secretariaat (NAS) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV).
Het NAS werd in 1893 op verzoek van de Internationale en met steun van de SDB opgericht. Binnen enkele jaren ontwikkelde het
NAS zich tot een syndicalistische organisatie; volgens dit syndicalisme moest men komen tot een algemene werkstaking, die via
spontane acties van de massa zou leiden tot
een sociale revolutie. Deze ontwikkeling had
tot gevolg dat vele arbeiders-zich van het
NAS afkeerden. Er kwam plaats voor een
nieuwe vakcentrale. Deze lacune werd in
1908 gevuld door de oprichting van het NVV.
Hierbij speelde Henri Polak
één van de
een beTwaalf Apostelen van de SDAP
langrijke rol. Tussen het NVV en de SDAP
bestonden nauwe.banden. Dergelijke banden
ontstonden, da de grote haven- en zeeliedenstakingen van 1911, ook tussen het NAS en
de SDP.
Behalve deze vakcentrales ontbreken In het
schema ook nog enkele politieke partijen.. Zo
bijvoorbeeld het Revolutionair Socialistisch
Verbond, dat in 1915 door Henriëtte 'Roland
Holst v.erd opgericht toen zij met een kleine
aanhang de SDAP verliet. In 1916 ging dit
RVS in de SDP op. Een andere partij, die
tot deze stroming moet worden gerekend,
was de in 1918 door Harm Kolthek opgerichte Socialitche Partij. Kolthek was secretaris van het NAS; zijn partij was het syndicalisme toegedaan.
Ook voor de jaren na de Eerste Wereldoorlog zal Ik, terwille van de duidelijkheid, niet
alle gegevens in het schema verwerken. Er
Is toen vooral in de CPH driftig ge-splinterd.
Het sectarisme vierde hoogtij. Het begon al
direct na de oorlog, toen Gorter en Pannekoek zich verzetten tegen enkele Leninistische principes. Zij waren voorstanders van
het raden-communisme. Onder hun leiding
werd de Kommunistische Arbeiders Partij
opgericht.
In de jaren- 120 ontstonden binnen de CPH
zeer felle conflicten. In het drama zijn verschillende acteurs te onderscheiden:
1. De partijleiding, De leiding was nog
steeds In handen van het driemanschap Ce
ton-Van Ravesteyn-Wijnkoop.
2. De oppositie-groeperingen binnen de par-

tij. De twee belangrijkste groeperingen waren die van de syndicalisten, die vanuit het
NAS de partij waren binnengekomen
(Sneevliet, Bouwman, Schilp) en die van de
'intellectuelen' (Romein, De Kadt, Koeje.
mans).
3. De in Moskou zetelende Komintern.
In de zich afspelende conflicten probeerde
elk der, acteurs de anderen tegen elkaar uit
te spelen. De strijdpunten tussen Komintern
en partijleiding werden door de oppositionele groeperingen aangewakkerd om de leiding van de CPH in diakrediet te brengen.
Het verzet van de syndicalistische vleugel
tegen het door de Komintern voorgeschreven vakbondsbeleid werd door de partijleiding aangegrepen om die vleugel er onder
te houden. De 'intellectuelen' lieten geen gelegenheid ongebruikt om het driemanschap
te onttronen, waarbij zij verschillende keren
steun kregen van de Komintern.
Deze conflicten woekerden door tot 1925,
toen het tot een breuk kwam. Aanleiding
was de samenstelling van de kandidatenlijst
voor de Tweede Kamerverkiezingen van I
juli 1925. De Iomintern had hiervoor een
voorstel gedaan (David Wtjnko,op als nummer 1 en Louis de Visser als nTh'mer 2 op
de lijst), dat door heb driemanschap Werd
afgewezen., Toen de Komintern van dit voorstel een eis ,maa to, trad het diemnsehap
uit de leiding van de Partij. De leiding
kwam in handen van De Visser. Het trio Ceton-Van RavestEyn-Wijnkoop ging nu op zijn
beurt in oppositie tegen de nieuwe leiding.
Dit leidde in 1926 tot hun royement. Deze
oppositionele groep vormde toen een eigen
communistische partij. Nederland telde toen
twee communistische partijen, die In het
schema zijn aangeduid als CPH-Wijnkoop en
CPH-De Visser (zie schema 2).
De Komintern erkende de CPH-De Visser.
In deze partij nam, het syndicalistische NAS,
element een relatief sterke positie in. Dit
was de groep-Sneevliet, die vrij snel In
botsing kwam met de Komintern. Het ging
'om twee punten, de vakbondskwestie en de
zaak -Trotsky. De Komintern wilde dat de
communisten actief zouden zijn in de grote
vakbeweging en daarom dienden de NAS-federaties te worden opgeheven. Geheel onafhankelijk van dit probleem speelde de zaakTrotsky. De maniewaarop onder Stalin te-.
gen Trotsky werd geageerd stuitte op verzet
van de groep-Snee vliet.
Beide kwesties leidden ertoe dat het grootste
deel van de groep-Sneevliet In 1927 uit de
CPH-De Visser trad. In 1929 werd een eigen
partij opgericht: de Revolutionair Socialistische Partij, RSP (zie schema 2).
Omstreeks diezelfde tijd werd vanuit Moskou druk uitgeoefend om een einde te maken aan het bestaan van twee communistische partijen in Nederland. Bij de onderhandelingen eiste de CPH-De Visser de volledige capitulatie van de CPH-Wijnkoop. Eén
van de eisen was dat de leidende figuren uit
de CPH-Wijnkoop in 'het openbaar een
schuldbekentenis zouden afleggen. Wijnkoop
heeft aan die eis Voldaan, zowel In de Annsterdamse Gemeenteraad als In de Tweede
-Kamer. Sinds 1930 was in Nederland weer
één CPH werkzaam (zie schema 2).
In de SDAP kwam het in de jaren '30 nog
een keer tot een afsplitsing. Eén van de oor-
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zaken was de grote economische crisis uit
die' periode. Een groep SDAP'ers meende
hierin een revolutionaire situatie te onderkennen, die zou kunnen leiden tot de omverwerping van het kapitalistische systeem. Tot
die groep behoorden E. Fimmen, P.J.
Schmidt, J . H. Oldenbroek en de inmiddels
naar de SDAP overgestapte J. de Kadt. Volgens hen moest via een revolutionaire tactiek èn door samenwerking met communist!sçhe organisaties de crisissituatie worden
gebruikt om ook in Nederland een socialistische maatschappij te vestigen. De groep gaf
eigen bladen uit (achtereenvolgens Eenheid,
De Socialist en De Fakkel), belegde zelfstandig congressen en onderhield contacten
met revolutionair-socialistische groeperingen
in het buitenland.
Tussen de leiding van de SDAP en deze oppositie-groep zijn langdurige en moeizame
onderhandelingen gevoerd. De kloof was
niet te overbruggen. In wezen ging het om
hetzelfde probleem als in 1894 (de afscheiding uit de SDB) en in 1909 (de afstoting
van de SDP) : het conflict tussen de revolutionaire tactiek en de parlementaire weg, de
sociaal-democratie tegenover het communisme en tegenover het revolutionair-socialisme. De beslissing viel op het congres van
de SDAP in 1932. Daar werd een resout1e
aangenomen, die voor de oppositie onaanvaardbaar was. De groep trad uit de SDAP
en vormde onmiddellijk een eigen partij: de
Onafhankelijk Socialistische Partij, 0SF (zie
schema 2).
In haar korte bestaan heeft de 0SF vele Interne moeilijkheden gekend. Een van de
strijdpunten betrof de vraag In hoeverre
men moest overgaan tot gewelddadig verzet
tegen de gevestigde orde. De DSP beschikte
over een gewapende ordedienst, waar vooral
Piet Schmidt zeer trots op was. Jacques de
Kadt en Sal Tas hebben achteraf geschreven
dat die ordedienst hen angst inboezemde.
Toen bij het Jordaan-oproer van juli 1934 de
ordedienst van de DSP actief optrad, kwam
het tot een conflict tussen Schmidt enerzijds
en De Kadt en Tas anderzijds. Dit leidde tot
het royement van De Kadt en Tas uit de
DSP.
Door deze ontwikkeling werd het revolutionaire element in de DSP versterkt, waardoor
tactisch gezien
de DSP en de
PSP diçhter bij elkaar kwamen te liggen.
De contacten tussen beide partijen vonden
aanvankelijk vooral plaats op internationaal
niveau. Er werd een Centrum opgericht tot
voorbereiding van de Vierde (Trotskistische) Internationale, waaraan Schmidt voor
de DSP en Sneevliet voor de RSP deelnamen. Dit internationale contact leidde tol
besprekingen op nationaal niveau. Na moeizame onderhandelingen kwam het in 1935 tot
een fusie. Er ontstond een nieuwe partij:
Revolutionair Socialistische Arbeiders Par.
tij, de RSAP (zie schema 2). Schmidt werd
voorzitter en Sneevliet secretaris. Een jaar
later trad Schmidt uit de RSAP; de politieke processen in Moskou, zo verklaarde hij,
hadden hem tot de overtuiging gebracht dat
de 'dictatuur van het proletariaat' als overgangsfase naar het socialisme moest worden
afgewezen. Sneevliet werd de onbetwiste leider van de RSAP.
-

-

In schema 2 wordt een vereenvoudigd beeld
gegeven van de ontwikkeling in de socialistisch/communistische stroming tot aan het
uitbreken van le Tweede Wereldoorlog, De
SDAP was hier verreweg de grootste partij.
Zij heeft vanaf haar ontstaan consequent
anarchistische, syndicalistische, revolutio.
nait-socialistische en communistische vleugels afgestoten. Op haar beurt heeft de CPH
zich ontdaan van syndicalistische en trotskistische vleugels. Deze' uit de SDA' en
CPH gestoten groepen hebben elkaar In
de RSAP gevonden,
Noot

Dank zij een subsidie van de Nederlandse
Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek (Z.W.O.) en steun van de Rijksuniversiteit Groningen wordt sedert september 1973 aan het Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen onderzoek verricht naar ontslaan en ontwikke.
ling van de politieke partijen in Nederland.
Binnen het kader van dit onderzoek ben ik
bezig met een boek over het ontstaan van
die partijen, 'dat in de loop van het volgende
jaar zal verschijnen bij Van Loghum Slaterus. Deze serie artikelen zijn een kort uittreksel van het boek, Drs, D.F.J, Bosscher
heeft het manuscript tvan dit eerste artikel
kritisch doorgenomen, waarvoor ik hem erkentelijk bert.
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In deze serie van vier artikelen
wordt de 'familie-oorsprong' nagegaan
van de belangrijkste politleké
partijen, die.op het ogenblik in de
Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd.
Voor vier politieke stromingen worden
de partij-politieke ontwikkelingen
beschreven: protestants-christelijk,
socialistisch/communistisch, katholiek
en liberaal.
De beschrijving van deze
ontwikkelingen is gesplitst in twee
perioden: tot aan het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog èn sinds 1945.
In het vorige artikel zijn de
partij-politieke ontwikkelingen geschetst
binnen de protestants-christelijke en de
so,cialistischÏcommunistische
stromingen in de jaren vóór de Tweede
Wereldoorlog. Voor diezelfde periode
zal nu eerst worden ingegaan op de
katholieke en liberale stromingen.

—

Katholieke stroming
Het katholieke volksdeel is, vergeleken met
de andere zuilen, pas in een laat stadium
tot een eigen partij-organisatie gekomen. De
belangrijkste oorzaak hiervan was de terughoudendheid aan katholieke tijde. De, gods-•
djeñststrijd uit de Tachtigjarige Oorlog
werd door de katholieken verloren en sindsdien werden zij met groot wantrouwen door
de niet-katholieke meerderheid bejegend en
als tweederangs burgers behandeld. Katholieke kerk en kerkdiensten werden verboden
en katholieken mochten geen overheidsambten bekleden. De veroverde zuidelijke provincies
waar de katholieken de meerderheld vormden
werden tot Generaliteitslanden verklaard en als koloniën bestuurd.
Na de vestiging van de monarchie werden
een aantal wettelijke belemmeringen voor
de katholieken opgeheven
hoewel niet alle
maar de maatschappelijke discriminatie
bleef nog zeer lang bestaan. Men zou hoogstens kunnen spreken van Iets meer verdraagzaamheid.
Er werden katholieken in de Tweede Kamer
gekozen, maar er was nog geen sprake van
een eigen fractie, laat staan van een katholieke partij. De katholieke Kamerleden
steunden
al dan niet onderling verdeeld
andere partijen. Aanvankelijk ging die
stèuñ voornamelijk uit raar de 11beleñ,in
wie de katholieken bondgenoten zagen vopr.
het verwerven van et'i grote'rer mate . van
godsdienstvrijheid. Dit: 'Papo-Thor)eckiaanSe' bndgenootschap werd versterkt door het
verzet van protestants-christelijke en Conservatieve groeeringert tegen het herstel
van de bisschoppelijkè hiërarchie (Aprilbeweging van 1853). De grote liberale voorman Thorbecke werd in dat jaar zelfs door
het overwegend katholieke district Maastricht naar de Tveel1e Kamer afgevaardigd.
Toen In de encycliek Quanta Cura met de
daarbij behorende 'Syllabus Errorum(1864)
het liberalisme werd veroordeeld en toen de
liberalen zich gingen verzetten tegen de
pauselijke aanspraken in Italië, kwam er
een einde aan de katholiek-liberale samenwerking, Er volgde een periode van samenwerking met de protestants-christelijken.
Kuyper had daartoe met zijn antithese (zie
het vorige artikel) de weg geopend. De
Schoolstrijd vormde een hechte basis voor
de samenwerking met de protestants-christelijken.
-

-

-

-

-

,
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Inmiddels waren pogingen ondernomen om
tot een eigen katholieke partij te komen, onder meer tijdens de discussies over de herzieningen van de Grondwet In 1848 en 1887.
Deze pogingen mislukten, maar wel ontstonden in de jaren '50 enkele plaatselijke katholieke kiesverenigingen, b.v. 'Regt voor
Allen' in Amsterdam. In 1870 slaagde J. B.
van Son erin een provinciale kiesvereniging
(RK. Kiesvereniging Noord-Brabant) op te
richten, maar tot een nationale organisatie
kwam het niet. Tegenover de organisatie
van Van Son werd zelfs een rivaliserende
provinciale katholieke kiesvereniging opgezet.
Schaepman

Het was H. J. A. M. Schaepman (1844-1903),
cie eerste priester in de Tweede Kamer, die
zich volledig Inzette voor een nationale politieke organisatie van katholieken. Hij ondervond daarbij veel verzet in eigen kring. In
1883 publiceerde, hij -'Een-e katholieke partij.
Proeve van een prof/ram. Schaepman schreef
dat de katholieken 'In het Nederlandsche
volk een eigen, onaia.nke01jke verchIjn1ng
(vormen), van de overigen niet gescheiden,
maar wel onderscheiden'. Deze poging om tot
een georganiseerde politieke eenheid te komen leidde tot een scherp conflict. In de
Tweede Kamer ontstonden twee fracties van
katholieke afgevaardigden, de ene geleid door.
Schaepmann, de andere door W. M. B. Bahimann, Op tal van punten waren do twee fracties het met elkaar oneens: zo wenste Schaepman samenwerking met de ARP' en uitbreiding van het kiesrecht, warigen Bahimann zich juist verzette. De strijd tussen
deze twee fracties vond ook buiten het parlement plaats, waar elk haar eigen aanhang
had.
Na een langdurige strijd slaagde Schaepman erin de katholieke afgevaardigden in
de Tweede Kamer te verenigen. Op 20 oktober 1896 werd door hen een geme9nschappelijk program aanvaard, waarop Schaepman
zijn stempel had gedrukt. In 1897 werd op
een vergadering van afgevaardigden van
waarvan het
katholieke. kiesverenigingen
aantal sinds de jaren '50 was toegenomen
dit programma onderschreven. Sindsdien
kon men spreken van een hechte poiltieke
samenwerking van katholieken, maar er
was nog steeds geen nationale politieke organisatie.
Die organisatie kwam een jaar na de dood
van Schaepman tot stand. Op initiatief van
het Eerste Kamerlid J. J. W,'van den Biesen.werd in 1904 de Algemeene Bond van R.
K. Kiesverenigingen in Nederland opgericht.
Hoewel men er over kan twisten of die Organisatie een politieke partij was, heb ik haar
in schema 3 onder de naam Algemeene
Bond opgenomen. Na de invoering van het
• stelsel van Evenredige Vertegenwoordiging
werd In 1919 de naam gewijzigd In Algemeene Bond van R.K. Rijkskieskringorganlsaties in Nederland.
De Algemeene Bond bracht weliswaar een
grote mate van politieke eenheid onder de
katholieken, maar die eenheid was niet absoluut. Enkele katholieke kiesverenigingen
sloten zich niet bij de Algemeene Bond aan.

-

Na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelden
zich binnen de Algemeene Bond drie richtingen met opvattingen, die z afweken van de
partijlijn.
In de eerste plaats, althans chronologisch,
een behoudende vleugel onder leldirg van Ft.
C. A. van Cranenburgh. Na afloop van de
oorlog ontstonden in Nederland economische
en financiële problemen; In 1921 was er
sprake van een economische crisis. Binnen
de Algemeene Bond was een groep werkgevers ontevreden over de lijn van de partij.
Zij besloot zelfstandig aan de verkiezingen
van 5 juli 1922 deel te nemen. Daartoe werd
in maart 1922 de Nieuwe Katholieke Partij
(NKP) opgericht. Na een slecht resultaat bij
de verkiezingen (de NKP behaalde 0,460/0
van de stemmen) verdween de partij; het
grootste deel van de aanhang sloot zich
weer aan bij de Algemeene Bond (zie sche
ma 3).
In de tweede plaats een vooruitstrevende
vleugel, die mede uit verzet tegen de NKP
tot een eigen organisatie kwam. In februari
1922 werd onder leiding van Baron Wittert
van Hooglaid en C. D. Wesseling met steun
van enkele personen uit de katholieke arbei.
derswereld de Ultrem-Club (afkorting van
Ultrum Remedium
laatste redmiddel) opgericht. Uit deze organisatie ontstond in december 1022 een politiëke partij: Roomach.
Katholieke Volkspartij (zie schema 3). In
1925 ,.werd P. M. Arts voor deze partij in de,
Tweede Kamer verkozen (1,20/a yank. de
stemmen); in 1929 ging deze zetel verloren
(0,7%), maar In 1933 werd Arts weer gekc»
zen (1,1%).
In de derde plaats een vooruitstrevende
vleugel, die binnen de Algemeene Bond 'ver.
anderingen Wilde doorvoeren. Deze be'we.
ging was nauw verwant met de St. M1ch*ëlbeweging. In 1923 werd in Den Haag de kitholieke studiekring St. Michaël opgeriht.
In verschillende plaatsen werd dit voorbeeld
gevolgd en de studiekringen sloten zich Oneen tot het Verbond St. Michaël. De leiding
was in handen van J. A. Vereert. Dezebeweging streefde naar ingrijpende wljzi1ngen in aard en structuur van de Algemeene
Bond. De Bond moest een politieke pat1j
worden die niet alleen 'tijdens de verkie*igen, maar ook tilssen de verkiezingen aeflef
was; de partij moest zich permanent belghouden met politieke voorlichting en meningsvorming, Hiervoor was een krac,hti:en
centraal partij-apparaat nodigt dat eci'ter
onder democratisch toezicht van de parJ!eden moest staan. Om dit mogelijk te maken,
moesten niet alleen kiesverenigingenI1d
kunnen zijn (wat het geval was bij de Algemeene Bond), maar ook" personen. Op politiek terrein diende van katholieke zijde' sa.
menwerking met de SDAP te worden oiler'wogen ten 'einde zich te kunnen losmaken
uit de samenwerking met ARP en CHU, die
naar de mening van Veraart een tè behou.
dende koers volgden.
In 1925 werd door' de Algemeene Bond een
coMmissie tot reorganisatie' Ingesteld. In
haar rapport nam de commissie de wensen
van het Verbond St, Mlchaël op het drganisatorische vlak over, In overeenstemming
.
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hiermee werd in 1926 de structuur van de
Algemeene Bond gewijzigd. Om dit tot uitdrukking te laten komen werd de naam van
de partij formeel veranderd in Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP, zie schema 3).
De politieke wensen van Veraart (mogelijke
samenwerking met de SDAP en verbreking
van de coalitie met ARP en CUll) werden
niet gehonoreerd. In 1929 trad hij uit de
RKSP. Met een aantal medestanders richtte
hij een nieuwe partij op: Katholiek Demo.
cratische Bond (KDB, zie schema 3). De
verkiezingen van 1933 leverden voor do
KDB geen hoopgevende resultatèn op: 0,504

van de stemmen. Veraart nam contact op
met de Roomsch-Katholieke Volkspartij en
nog in hetzelfde jaar kwam het tussen beide
partijen tot een fusie: Katholiek Democratische Partij (KDP, zie schema 3). Veraart
werd voorzitter. Enthousiast ging de KDP
de verkiezingen van 1931 in, onder meer
met de leuze 'Tegenover het Kapitalisme
het Katholicisme' Het geringe succes (0,7%
van de stemmen) nam het elan uit de Partij
en mede onder druk van het Nederlandse
episcopaat keerde de KDP in 1939 terug
naar de RKSP (zie schema 3).

1'114,

Toch één partij
Uit schema 3 blijkt dat de katholieke bevolkingsgroep in één grote politieke partij georgniseerd de Tweede Wereldoorlog inging.
Uiteraard geeft dit schema een vereenvoudigd en daardoor ook vertekend beeld. Zo
zijn niet alle katholieke groeperingen, die
zelfstandig aan do verkiezingen voor de
Tweede Kamer In de periode 1918-1937 hebben deelgenomen, In het schema verwerkt,
Terwille van de duidelijkheid heb Ik me tot
de meest belangrijke beperkt. Bij een verdere uitwerking zouden ook de volgende partijen kunnen worden opgenomen: Lijst-Arts
Roomsch-Katholieke Boerenpartij, RoomschKatholieke Arbeiderspartij (die In 1933 opging In de Katholiek Democratische Partij)
en de Roomsch-Katholieke Bouwvakarbelders.
Hoewel naast de 'moederpartij' (Algemeene
Bond, sinds 1926 RKSP) vele andere katholieke partijen hebben bestaan, waren zij
kwantitatief van zeer geringe betekenis. Dit
blijkt uit het volgende overzicht van de electorale resultaten die door deze partijen bij
de verkiezingen voor de Tweede Kamer in
de periode 1918 tIm 1937 werden behaald (In
percentages van het totale aantal uitgebrachte stemmen):
verkiezingsjaar
______

-

Algemene Bond, later RKSP
Lijst-Arts
Nieuwe Katholieke Partij
Roomsch-Katholieke Volkspartij
Roomsch-Katholieke Boerenpartij
Katholiek Democratische Bond
Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij
Roomsch-Katholieke Bouwvakarbeiders
Katholiek Democratische P artij*

In electorale steun vielen de andere partijen
hij de Algeméene Bond/RKSP in het niet;
slechts bij twee verkiezingen werd door die
andere partijen een zetel behaald, in beide
gevallen door de Roomseh-Katholieke Volkspartij. De geslotenheid van de katholieke
zuil op politiek gebied was zeer duidelijk.
Door het, verlenen van steun aan de nKSP
en het tegenwerken van andere katholieke
politieke partijen heeft het Nederlandse episcopaat die geslotenheid b e vorderd,

1918 192 1925 1929 1933 1937
30,9

29,9
0,5
0,5

28,6

29,6

27,9

1,2

0,7
0,1

1,1

28,8

0,5
0,2
0,0
0,7

*

De KDP was een fusie tussen Roomsch-Katholieke Volkspartij, Katholiek Demeratische Bond en Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij.

Liberale stroming

Evenals bij de protestants-christelijke en de
katholieke stromingen kende ook de liberale
stroming eerst een eigen groep in het parlement en pas later een partij-organisatie. De
liberale Kamergroep vormde, vergeleken
met de andere 'clubs', een vrij hechte eenheid. Dit werd vooral veroorzaakt door de
omstandigheid dat de liberalen aanvankelijk steeds geleid werden door één krachtige
figuur en er steeds één allesoverheersend
politiek strijdpunt was.
Eerst ging het om de strijd tegen de persoonlijke macht van de vorst, een strijd tue.
die voorstaneen de Conservatieve Partij
der was van een autocratische staatsvorrn
en de liberalen, die een grotere mate van
vrijheid nastreefden. De liberalen werden
toen geleid door achtereenvolgens G. K. van
-

-

Hogendorp (1762-1834), D. Donker-Curtius
(1792-1863) en J. R. Thorbecke (1798-1872).
Onder hun leiding werd een volledige overwinning behaald op de Conservatieve Partij.
Een tweede, voor de. liberalen belangrijk
strijdpunt was de verhouding tussen Kerk
en Staat. Toen deze strijd In alle heftigheld
begon, waren de liberalen echter al over enkele andere politieke problemen scherp verdeeld, met name de omvang van de staatstaak en het vraagstuk van de uitbreiding
van het kiesrecht. Dit, gecombineerd met
het ontbreken van een algemeen aanvaard
politiek leider, leidde tot tegenstellingen bin.
nen het liberale kamp.
Om tot een grotere eenheid onder ,de liberalen te komen nam de Amsterdamse kiesvereniging 'Burgerpligt' het initiatief enige an-
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dere kiesverenigingen te polsen over moge
lijkheld en wenselijkheid van een nationale
organisatie. In december 1884 kwamen vertegenwoordigers van vijf liberale kiesverenigingen in Amsterdam bijeen. Op die vergadering werd het duidelijk dat de liberalen
niet tot één politiek program zouden kunnen
komen, omdat men elkaar alleen op het
punt van anti-clericulisme kon vinden. Daarnaast wilde men geen nationale organisatie
die de autonomie van de plaatselijke kiesveréfligingen zou aantasten.
Op basis van die twee uitgangspunten werd
besloten een nationale unie als een centraal
punt voor liberalen op te richten. Aan 185
plaatselijke kiesverenigingen, waarvan de
initiatiefnemers meenden dat ze in aanmerking kwamen voor lidmaatschap, werd een
uitnodiging tot toetreding gezondei. Hiervan
reageerden 62 kiesverenigingen positief. In
1885 werd de Liberale Unie opgericht onder
voorzitterschap van J. A. Levy (zie schema
4).
Veel eenheid onder de liberalen heeft de Liberale Unie 1n haar beginperiode niet te.
weeg kunnen brengen. Zo bleven in Amsterdam twee liberale kiesverenigirigen bestaan,
de deftige 'Grondwet' (ook wel betiteld als
de 'pelsjassenvereenlging') en de minder
deftige 'Burgerpligt'. In de laatste vereniging kwam het In 1888 tot een breuk nadat
een groep jongeren (onder wie M. W. F.
Treub en C. V. Gerritsen) een vooruitstre.
vend politiek program had ontworpen, waarin invoering van progressieve Inkomstenbelasting en uitbreiding van het kiesrecht en
van de staatszorg werden bepleit. Toen dit
werd verworpen, trad een groep uit 'Burgerpligt'; zij vormde de nieuwe kiesvereniging
'Amsterdam'. De denkbeelden van deze
groep vonden weerklank In andere plaatsen
en in onder meer Haarlem en Winschoten
werden overeenkomstige kiesverenigingen
opgericht. Zij streefden naar een eigen landelijke organisatie, die zich op programpunten van de Liberale Unie zou onderscheiden.
In 1892 werd door hen de Radicale Bond opgericht (zie schema 4). Gerritsen werd de
eerste voorzitter, Treub zat In het bestuur.
Takkanen en anti-Takkianen
In hetzelfde jaar 1892 diende J. P. R. Tak
van Poortvliet, minister van binnenlandse
zaken èn lid van het hoofdbestuur van de
Liberale Unie, bij de Staten-Generaal zijn
voorstel In tot wijziging van de kieswet, gericht op een grote uitbreiding van het electoraat. De Inhoud van dit voorstel was In
overeenstemming met het manifest, waarmee de Liberale Unie de verkiezingen van
1891 was Ingegaan. In november l892 legde
het hoofdbestuur van de Liberale 'Unie aan
de algemene vergadering een motie voor om
het wetsvoorstel van Tak te steunen. De verdeeldheid binnen de partij kwam toen duidelijk naar buiten, want enkele kiesverenigindie tegen het voorstel van Tak waren
gen
hadden zelfs geweigerd vertegenwoordIgers naar die algemene vergadering te sturen. De bestuursmotle werd aangenomen.
-

-

De behandeling van Taks wetsvoorstel leidde In 1894 tot ontbinding van de Tweede Kanier. De hierop volgende verkiezingscampagne was een strijd tussen voor- en tegenstanders van Taks voorstel; de scheidslijnen
tussen Takkianen en anti-Takkianen liepen
dwars door de Kamerfracties heen. Ook de
fractie van de Liberale Unie was verdeeld.
Het was onder deze omstandigheden dat het
hoofdbestuur van de Liberale Unie de aangesloten verenigingen schriftelijk verzocht Tak
te steunen; het bestuur wilde voor deze
kwestie geen algemene vergadering bijeenroepen, omdat naar zijn mening het besluit
van november 1892 nog steeds van kracht
was. Uit protest traden enkele personen uit
het hoofdbestuur ( onder wie M. Tydeman)
en zegde een aantal klesverenigingen het
lidmaatschap van de Liberale Unie op.
Na de verkiezingen, die op 10 april 1894
plaatsvonden, werd wèl een algemene vergadering van de Liberale Unie gehouden.
Hier werd met 43 tegen 26 stemmen het beleid van het hoofdbestuur goedgekeurd. Alle
tegenstemmers verlieten, mèt de door hen
vertegenwoordigde kiesverenigingen, de Liberale Unie. Zowel in het parlement als In
het land vond een afscheiding van de
Liberale Unie plaats, De afgescheidenen organiseerden zich niet direct in een nieuwe
partij; zij worden gewoonlijk aangeduid als
Vrij-Liberalen. In schema 4 is dat tot uitdrukking gebracht.
Het hoofdbestuur van de Liberale Unie
meende dat door deze afscheiding de politieke eenheid van de Partij was versterkt en
dat daarom kon worden overgegaan tot het
opstellen van een politiek program. Onder
fel verzet werd in 1898 het Hervormingsprogramma aangenomen. De tegenstanders
vonden dat door het aanvaarden van een
dergelijk program de autonomie van de
kiesverenigingen en de onafhankelijkheid
van de gekozen volksvertegenwoordigera
werd aangetast. Ook deze tegenstanders
verlieten de. Liberale Unie en worden aangeduid als Vrij-Liberalen (zie schema 4).
Ten behoeve van (Ie verkiezingen van 1897
werd uit het Hervormingsprogramma een
aantal punten gehaald, die urgent werden
verklaard. Dc kandidaten von de Liberale
Unie moesten hun ipsiemming betuigen met
het Herr oi'mingsorogramnla èn de urgentie
van de punten uit het urgentie-progranuna
erkennen. Het urgentie-programma om vatte
een groot aantal zaken (beperking van overmatige arbeidsduur, arbeidscontract, sociale
verzekering, rechtstoestand van de vrouw,
maar wonderlijk genoeg niet het grote
strijdpunt uit die jaren: uitbreiding van het
kiesrecht. Kennelijk ontbrak op dit punt de
gewenste male van overeenstemming.
I-let hoofdbestuur wilde vóór de verkiezingen
van 1901 een uitsprvalç van de partij Inzake
het kiesrecht. Op de algemene vergadering
van. januari 1901 werd door het hoofdbestuur
voorgesteld de paragraaf over het kiesrecht
uit het Hervorm'ingsprograrnma tot urgentiepunt te verklaren, Dit voorstel werd met 44
tegen 33 stemmen verworpen. Het hoofdbe-
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stuur weigerde deze nederlaag te aanvaarden; enkele weken later trad het In zijn geheel af.
Uit protest tegen de houding van de LtheraIe Unie inzake he kiesrecht scheidde de
liesvereniging te Middelburg zich van de
Unie at. Het bestuur van die vereniging
werd gemachtigd pogingen te ondernemen
tot een nieuwe landelijke organisatie te komen. 'Hiertoe werden contacten gelegd, onder meer met de Radicale Bond. Op 16 februari 1901 vond reeds de eerste bespreking
plaats. Op 4 maart 190 werd een oproep gepubliceerd voor de vorming van een nieuwe
partij. Die oproep was ondertekend door
vooraanstaande ex-leden van de Liberale

Unie (o.a. negen van de elf afgetreden leden
van het hoofdbestuur van de Liberale Unie)
en leden van de Radicale Bond. Op 17 maart
1901 werd de nieuwe partij opgericht: de
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). De
Radicale Bond trad tot de VDB toe, evenals
éen aantal .yçipjfl
_idn en plaatselijke
,

kiesverenigingen van (Ie liberale Unie (zie
achc'rna ').
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Drie groeperingen

Na de oprichting van de VDB kon men binnen de liberale stroming drie groeperingen
onderscheiden: 1 de Unie-liberalen, georganiseerd in de Liberale Unie; 2. de vrijzinnigdemocraten, georganiseerd in de VDB; 3, de
Vrij-Liberalen, die niet in een partij waren
georganiseerd. Toen voor de verkiezingen
van 1905 de VDB en de Liberale Unie een
stembus-akkoord sloten, begonnen de VrijLiberalen ook de noodzaak van een eigen
partij-organisatie In te zien. Begin 1905 werd
een door 75 Vrij-Liberalen ondertekend manifest gepubliceerd, dat iowel het verkiezingsmanifest voor de verkiezingen van dat
jaar als een meningspeiling over een eigen
partij-organisatie was. De reacties hierop
waren niet negatief en in 1906 werd de Bond
van Vrije Liberalen opgericht (zie schema
4). Deze partij koos voor een minimum aan
centrale organisatie.
-Binnen de liberale stroming heeft M. D. F.
Treub (1858-1931) een belangrijke rol gespeeld. Hij behoorde tot de jongeren die het
In - 1888 tot een breuk lieten komen in de
kiesvereniging 'Burgerpligt' en de eigen
kicsvei'eniging 'Amsterdam' oprichtten; hij
was mede-oprichter van de Radicale Bond
In 1892 en van de VDB In 1901, In de VDB
behoorde Treub tot de leidinggevende figuren; In 1904 werd hij lid van de Tweede Kamer, waar hij zich vooral bezighield met 11nanciële en sociale verzekering. Toen de
'VDB voor de verkiezingen van 1913 zich uitsprak ten gunste van het staatspensloen,
stelde hij zich uit protest niet meer verkiesbaar. Hij bleef echter lid van de VDB en na
de ve rkiezingen van 1913 werd hij minister
van landbouw, nijverheid en handel,. een
Jaar later minister vail financiën, In die
functie kwam hij steeds heer In conflict
met de VDB) In het bijzonder met de fractie
In dè Tweede Kamer. De beuk kwam In
1917 Aanleiding was het probleem vin de f1
- nanelering van dp oorlogsschuld, Het voorstel " van ml niste'r Tretib (langlopende lening) werd in de Kamer heftig bestreden
door- de fractie van de VDB, die een heffing
ineens wilde. Treub won het. Maar omdat
dit Ondanks en niet dank iij de VDB gebeurde, trad hij uit de partij. Nog In hetzelfde
jaar
decembel' 1917
richtte hij een
nieuwe partij op: Economische Bond. In
schema 4 Is deze partij opgenomen als een
afsplitsing van de VDB.
Bij de verkiezingen van 1918 behaalde de
Economische Bond drie zetels In de Tweede
Kamer. Dit was minder dan Treub en de
zijnen hadden verwacht. De verdeeldheid
binnen de liberale stroming was echter tè
groot geworden om nog een sterke Kamerfractie te kunnen voortbrengen. In 1918 verwierf de Liberale Unie zes zetels, de VDB
vijf zetels, de Bond van Vrije Liberalen vier
zetels en de Economische Bond drie zetels.
Daarnaast verkreeg elk der volgende partijen
die terwille van de duidelijkheid niet
-

.--

-

-

In schema 4 zijn opgenomen, maar wel verden' beschouwd als 'liberale' partijen
één
zetel: Middenstandspartij, Plattelandersbond,
Neutrale Partij en het Verbond tot Democratisering der Weermacht. Bovendien nam nog
een aantal
evenmin in schema 4 verwerkte
'liberale' partijen aan de verkiezingen
van 1918 deel zonder een zetel te hehal'en.
Vooral door toedoen van Treub werd In deze
grote verdeeldheid een zekere versimpeling
aangebracht door de oprichting In 1921 van
da Vrijheidsbond. Dit was In feite een fusie
van de in, schema 4 verwerkte Liberale
Unie, Bood van Vrije Liberalen en Economische Bond (zie schema 4). Bovendien traden
de volgende, niet In schema 4 verwerkte
partijen toe: Algemeene Staatspartij, Mid'
denstandspartij en Neutrale Partij.
Wanneer we afzien van een groot aantal
kleine 'liberale' partijtjes, kon vanaf 1921
worden gesproken van een liberaal tweestromenland. De VDB en de Vrijheidsbond waren de twee grote vertegenwoordigers. Alleen In de naamgeving kwam vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nog een
verandering. In 1928 veranderde de Vrijheidsbond zijn naam In: Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond, In de loop der jaren
kwam steeds meer de nadruk te liggeri op
het eerste deel van deze lange naam; daarom is .in de eindfase van schema 4 die naam
gebruikt.
-

-

-

Tweede Wereldoorlog

In deze reeks artikelen over de 'familie-oorsprong' van de belangrijkste politieke partijen, die nu In de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, kan slechts zijdelings worden
ingegaan op de ontwikkelingen tijdens de
Duitse bezetting. Met uitzondering van de
NSB werden alle vooroorlogse politieke partijen verboden. Illegaal bleven ze actief, de
ene in mindere mate dan de andere. Da ins
grootste partijen (RKSP, SDAP, ARP, CRU,
VUB en Liberale Staatspartij) bezaten een
contact-orgaan, waarin hun voormannen geheime besprekingen 'voerden. In de Illegale
pers werden discussies gevoerd over de
wenselijkheid of onwenselijkheid van 'terugkeer, na de oorlog, tot de vooroorlogse partij-politieke situatie. In het algemeen werd
de oude toestand veroordeeld; men wenste
geen herstel, maar vernieuwing. Alleen de
ARP en de Anti-Revolutionaire verzetsbladen vormden een duidelijke uitzondering: zij
wilden herstel en voortzetting van de ARP.
In enkele partijen waren de meningen verdeeld. In de SDAP bv. wilde Drees terugkeer van de partij, terwijl Vorrink daartegen was. Een belangrijke impuls tot vernieuwing kwam uit het gijzelaarskamp Sint-Michiclsgestel. In dit kamp was door de bezetter een maatschappelijke en politieke éllte
gegijzeld. Groepen gegijzelden voerden daar
gesprekken ove mogelijke en gewenste ontwikkelingen in het Nederlandse bestel na de
oorlog. De voorocriogse situatie werd
alweer met uitzondering van de Anti-Revoiut
-
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veroordeeld. De gedachten ginonairen
gen uit naar een brede volksbeweging, Enkele dagen na de bevrijding werd die beweging opgericht: Nederlandse Volksbeweging
(NVB). De beginselen en doeleinden van de
NVB waren vaag: sociaal-democratisch van
karakter, afwijzing van antithese en van
klassenstrijd, zich bewegend tussen collectivisme en individualisme (personalisme), ge
voed door christendom en humanisme. Het
was uitdrukkelijk niet de bedoeling een politieke partij te worden, maar de NVB stelde
zich tot taak bestaande politieke partijen te
bewbgen zich tot een brede volkspartij aaneen te sluiten. Hierbij wilde de NVB aanmoedigen en bemiddelen, opdat herstel van
de vooroorlogse partij-politieke verhoudingen zou worden voorkomen. In het volgende
artikel zal de mate van succes van de NVB
worden bekeken.
-

Noot
Dank zij een subsidie -van de Nederlandse
Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek (Z.W.O,) en steun van de Rijksuniversiteit Groningen wordt sedert september 1973 aan het Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen onderzoek verricht naar ontstaan en ontwikkeling van de politieke partijen In Nederland. Binnen -het kader van dit onderzoek
ben Ik bezig met een boek over het ontstaan
van die partijen, dal In de loop van het volgende jaar zal verschijnen bij Van Loghum
Slateru. Deze serie artikelen zijn een kort
uittreksel van het boek.
Drs. J.Th. lvi. Bank heeft de paragraaf over
de katholieke stroming en drs. D. F. J. Bosscher heeft de tekst van het gehele artikel
kritisch doorgenomen, waarvoor Ik hèn erkentelijk ben.
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In deze serie van vier artikelen wordt de
'familie-oorsprong' nagegaan van de
belangrijkste politieke partijen, die op
het ogenblik in de Tweede Kamer zijn
vertegenwoordigd. In twee voorgaande
artikelen zijn ontstaan, afsplitsingen en
fusies van de partijen behandeld tot het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
op basis van vier politieke stromingen:
protestants-christelijk, socialistisch/
communistisch, katholiek en liberaal.
Het overzicht werd afgesloten met een
notitie over de Tweede Wereldoorlog en
een korte aanduiding van de
Nederlandse Volksbeweging.
In dit en het volgende artikel zal op
dezelfde wijze de periode sedert 1945
worden behandeld. Het gaat derhalve
niet om de ontwikkelingen van de
partijen in het algemeen, maar uitsluitend
om ontstaan, afsplitsingen en fusies in
de vier genoemde stromingen.

Vernieuwing, maar meer herstel
In schema 5 wordt de situatie van 1939 vergeleken met die van 1946, het jaar waarin
de eerste na-oorlogse verkiezingen voor de
Tweede Kamer werden gehouden.
Binnen de protestants-christelijke stroming
keerden de ARP en de SGP ongewijzigd terug. In beide partijen wâs men wars van
enige vernieuwing In de partij-politieke constellatie. Ook de CHU leerde als zelfstandige partij terug. Een kwalitatief belangrijke
groep brak echter met de CHU en trad toe
tot de PvdA. Tot die groep behoorden onder
meer P. Lieftinck, A. A. van Rhijn en G. E.
van Walsum. Om deze reden Is 1h schema 5
ook een lijn getrokken tussen CHU en PvdA.
De vooroorlogse CDU ging op In de PvdA.
Binnen de socialistische/communistische
stroming was de belangrijkste wijziging het
verdwijnen van de SDAP. Hoewel nog enkele jaren een Oude SDAP heeft bestaan, mag
wel gesteld worden dat de SDAP vrijwel In
haar geheel in de PvdA Is opgegaan. De
CPN kwam terug, hoewel in die partij korte
tijd de gedachte heeft geleefd zich op te heffen ten gunste van een socialistische eenheidsbeweging. De RSAP keerde niet als
partij terug.
In de liberale stroming ging verreweg het
grootste deel van de VPB op In de PvdA;
een zeer kleine groep bleef nog enkele jaren
als VDB bèstaan. De Liberale Staatspartij
verdween onder leiding van D. U. Stikker
werd een nieuwe partij opgericht: Partij
van de Vrijheid. Nadat de PvdV was opgericht, besloot de Liberale Staatspartij zich
te ontbinden en haar' bezittingen over te
dragen aan de PvdV. Daarom is in schema
5 een lijn, getrokken tussen de Liberale
Staatspartij en de PvdV.
Binnen de katholieke stroming was a]. 'tijdens de Tweede Wereldoorlog in Illegale
brochures een uitvoerige discussie gevoerd
over de wenselijkheid van terugkeer van de
RKSP. Na de bevrijding werd die discussie
voortgezet. Er werd een Centrum voor
Staatkundige Vorming opgericht, dat onder

Øcben

5, D thtav

3Ieke viebct
1

r

ProE-Crie1ke.

kPvcLA

RPAP
VDt3_
-

PvckV
KVP

leiding stond van pater J. G. Stokman. Dit
Centrum richtte zijn activiteiten op handhaving van een politieke organisatie van katholieken. Op basis hiervan werd de Katholieke Volkspartij (KVP) opgericht, een partij die ook voor niet-katholieken open werd
gesteld. In schema 5 is tot uitdrukking gebracht dat ik de KVP beschouw als een
voortzetting van de RKSP.
Wat betreft de partij-politieke constellatie
was in 1946, vergeleken met 1939, eerder
sprake van herstel dan van vernieuwing.
ARP, SGP en CPN keerden zonder meer te
rug. Dat was ook het geval met de CHU, zij
het dat een kleine groep leidinggevende figuren zich bij de PvdA aansloot. Men zou er
over .kunnen twisten of het ontstaan van
KVP en PvdV een vernieuwing betekende,
dan wel een voortzetting Inhield van resp.
RKSP en Liberale Staatspartij.

Zeker een vernieuwing'was het ontstaan van
de PvdA. De In het vorige artikel kort aangeduide Nederlandse Volksbeweging heeft
hij de oprichting van de PvdA een belangrijke rol gespeeld. De oprichters stond een gematigde, brede volkspartij voor ogen, gebaseerd op het personalistisch socialisme. Behalve de SDAP, de CDU, de VDB en een
aantal personen uit de CHU nam nog een
andere groep deel aan de oprichting van de
PvdA. Het was een kring van katholieken,
die tijdens. de Tweede Wereldoorlog rond het
illegale blad Christo faa'? aan het verzet hadden deelgenomen: de Christofoorgroep,
waartoe onder meer behoorden F. H. J. N.
Daams, Th. J. A. M. van Lier, G. J. N. M.
Ruygers en J. M. Willems.
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De SDAP was verreweg de grootste groep
1die -aan de oprichting van de PvdA deel-

nam; vooral de deelneming van vrijzinnigdemocratische, protestants-christelijke en
katholieke groeperingen vormde het 'vernieuwende' aspect van het ontstaai van de,
PvdA. Indien en voor zover men de huidige
PvdA ziet als een voortzetting van de vooroorlogse SDAP, Is ook deze partij-politieke
vernieuwing na de Tweede Wereldoorlog
mislukt,

gen van de (kaholieke)Thiiddenstand en hogere Inkom
ehart1gen En hoe
wel A. C. de Bruijn, vöorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), ontkend
de dat zijn organisatie in' de KVP de lakens
uitdeelde en partijîoorztter W. J. Andriessen zich verzette' teèñ de stelling 'als zou
de KVP' ontaardèn 'In een arbeiderspartij',
het kwaad was geschied. Binnen de KVP
ontstond een groepering die het formaliseren van een behoudende vleugel In de partij
bepleitte. Volgens deze groepering
waarvan de belangrijkste leiders waren F. J. F.
M. Duynstee en M. P. L. Steenberghe ging het om de tegenstelling tussen 'eerbled voor de arbeid' én 'eerbied voor de eigendom'. Uit die strijd kwam, In -januari
1952, de Groep-Steenberghe voort, die een
functionele plaats verwierf binnen het partij-apparaat van de KVP. Hiertegen kwam
verzet van de KAB. De Bruijn dreigde dat
de katholieke arbeiders er weinig moeite
mee, zouden hebben een eigen politiek orgaan op te richten.
Met deze door Welter en de zijnen veroor
zaakte tweespalt ging de KVP de verkiezingen van 1952 in. De rcl.lnitaten waren er
naar:
-

Katholieke stromin g
Evenals in de vorige artikelen zullen per
stroming de partij-politieke ontwikkelingen
worden geschetst, tq beginnen met de katholieke stroming.
Net als In de periode vóór 1939 riep het episcopaat na de oorlog de gelovigen op tot
politieke en maatschappelijke eenheid, De
KVP kreeg de volledige steun van de kerkelijke leiders. Voor de verkiezingen van 1946
werd in een bisschoppelijk schrijven verklaard, dat de KVP de beste waarborgen bood
voor de eerbiediging en naleving van de zedelijke normen van 'het Christendom op het
terrein van wetgeving en bestuur. Ook bij
de verkiezingen van 1948 werd In alle
Rooms-Katholieke kerken een oproep gedaan tot behoud van de staatkundige eenheid onder de katholieken.
Een groep binnen de KVP had Inmiddels
grote bezwaren ontwikkeld tegen de regeringssamenwerking tussen KVP en PvdA.
De kritiek richtte zich vooral op het beleid
Inzake Indonesië. In januari 1947 verscheen
een oproep, gericht aan de 'Katholieken van
Nederland', waarin verbreking van de een.
held tussen Nederland en Indië onvoorwaardélijk vierd verworpen: 'Wij, Katholieken
'van Nederland, elsohen handhaving der
Rijkseenheid.' De belangrijkste ondertekenaar was h. J. I. M. Welter, oud-minister
van koloniën in verschillende kabinetten.
Welter richtte het Voorlopig Katholiek Comité van Actie op, dat zijn activiteiten zowel
binnen als buiten de KVP moest ontplooien.
Deze factievorming binnen de partij stuitte
op verzet van de partijleiding, met name
van de politieke leider C. P. M. Romme,
Toen Welter door de KVP onder druk werd
gezet om zijn acties te beëindigen, besloot
hij zich rechtstreeks tot het electoraat te
wenden. 'Onder de naamlijst-Welter nam hij
aan de verkiezingen van 1948 deel.
De 62 337 stemmen, die op de lust-Welter
waren uigébracht, leverden één Kamerzetel
op. Welter had op vier a vijf zetels gerekend. Spottend kOn Romme 1h Dé Volkskrant schrijven dat de lust-Welter geen bananenschil voor de KVP was geworden. De
zorgen van Romme werden echter groter
toen Welter op 11 december 1948 zijn actiegroep omzette in een eigen partij: de Katholiek Nationale Partij (KNP), Een splinter
had -gich afgescheiden van de moederpartij
(zie s6hea6),
Werkelijke 'rØbIemen voor de KVP ontstonden toen de KNPhaar kritiek niet meer beperkte tot het dekolonisatie-beleid, maar de
KVP ervan beschtildigclé- een klassepartij te
zijn geworden: de KVP zou een arbeiderspartij zijn en niet langer tevens de belan-
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Volgens de politieke commentatoren had de
KVP als gevolg van de strijd tussen de
Groep-Steenberghe en de KAB stemmen
verloren naar zowel de ene (KNP) als de
andere zijde <-PvdA) 'Het concert op twee
vleugels' zo schreef Het Vrije Volk, 'is met
een dissonant geëindigd.' De Volkskrant
kwam na de verkiezingen uit met de kop:
'Rode bloemen voor Duynstee.' Er gingen
geruchten dat overleg plaatsvond tussen de
Groep-Steenberghe en de KNP. De eenheid
binnen de KVP werd bedreigd.
Bij de viering van het eeuwfeest van het
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
deed Kardinaal De Jong in mei 1953 een uiterst dringend beroep op de gelovigen om de
eenheid op elk terrein van het openbare leven te bewaren. Naar aanleiding van deze
oproep nodigde L. A. H. Albering, secretaris
van de KVP, Welter van de KNP en Ruygers van de Katholieke Werkgemeenschap
In de PvdA uit tot een gesprek. De bespre.
kingen tussen deze drie organisaties over
een mogelijke politieke eenheid der katholieken begonnen in januari 1954. Op 30 mei
1954 verscheen het bisschoppelijk mande
ment 'De Katholiek in het openbare leven
van deze tijd'. Hierin werd de oproep tot
eenheid vrijwel een gebod tot eenheid. Iedere scheiding tussen godsdienst en openbaar
leven moest volgens de bisschoppen als een
fundamentele dwaling worden verworpen.
.,-

Een van de directe gevolgen van het bisschoppelijk mandement was dat de KVP het
gesprek met de KNP en de Katholieke
Werkgemeenschap In de PvdA stopzette. Zolang de twee gesprekspartners, aldus een
verklaring van het bestuur van de KVP,
geen definitief standpunt hadden bepaald
naar aanleiding van het bisschoppelijk mandement, zou voortzetting van de besprekingen niet stroken met de noodzakelijke eerbied tegenover de opstellers daarvan. De
KVP voelde zich kennelijk zo gesterkt door
het bisschoppelijk mandement, dat zij meende ook zonder die besprekingen de eenheid
der katholieken in de door haar gewenste
vorm te kunnen bereiken.
Dit lukte Inderdaad ten aanzien van de
KNP. In september 1955 werd die partij op.
geheven en keerde men terug tot de KVP.
De Invloed van het bisschoppelijk mandement op dit besluit blijkt duidelijk uit de
eerste zin van de officiële verklaring van
KVP en KNP: 'In overeenstemming met
hetgeen terzake staat vermeld In het bisschoppelijk mandement 1954, wensen de beide partijen de politieke eenheid der Nederlandse katholieken te herstellen en wel In het
ene verband van de Katholieke Volkspartij'
Dit betekende het einde van de KNP. Hoewel er een Comité van Actie ex-KNP werd
opgericht, dat later een nieuwe partij (de
Nationale Unie) vormde, heb ik In schema 6
de KNP laten terugkeren tot de KVP.
Voor de KVP brak nu een rustige periode
aan, In het begin van de jaren 160 ontstonden onder katholieken discussies over het
wezen van de confessionele partij. In janua..
rl 1964 werd door de KVP een structuurcommissie ingesteld om zich te beraden over de
grondslagen van de partij. Twee jaar later
januari 1966
verscheen het rapport van
de commissie: 'Grondslag en karakter van
de KVP'. Volgens dit rapport diende de
KVP beginselpartij te blijven (d.w.z. dat de
partij 'bij de vervulling van haar taak en
opgave uitgaat van fundamentele Inzichten
Inzake de mens en de samenleving der mensen'), maar tevens programpartij te zijn
(d.w.z. een partij 'die op duidelijke en concrete wijze aangeeft, wat zij op langere termijn of In bepaalde periode wil bereiken en
hoe zij meent dit tot stand te kunnen brengen'). Deconfessionalisering werd afgewezen. Bovendien moest, althans voorlopig,
niet worden gestreefd naar de vorming van
één christelijke partij, maar diende een katholieke Partij te worden gehandhaafd.
Dit rapport was een officieel partijstuk,
waarover de verschillende groeperingen binnen de KVP discussie konden gaan vceren.
Deze discussie werd door de PvdA In een
stroomversnelling gebracht. De structuurcommissie had onder meer geschreven dal
vorming en instandhouding van een katholiek partijverband geen zaak van beginsel
was, maar een vraagstuk van doelmatigheid en opportunitlet. Vooral van deze zinsnede maakte de PvdA gebruik, Volgens een
verklaring van het bestuur van de PvdA
van 14 februari 1966 hield deze uitspraak
'tevens de uitdrukkelijke erkenning in van
de vrijheid van politieke keuze en van het
-

onkrenkbare recht van Iedere katholiek om
een andere keuze te doen dan die van de
KVP.'
Uiteraard was dit niet de bedoeling van het
bestuur van de KVP geweest. Reeds de volgende dag werd de verklaring van de PvdA
afgewezen. Door deze actie van de PvdA begon de discussie binnen de KVP over het
rapport van de structuurcommissie onmiddellijk. Ze zou twee jaar duren, voordat het
tot een breuk kwam. Binnen de partij ontstonden groeperingen, dia elk eigen Ideeen over 'grondslag en karakter' van de
KVP hadden. Eind augustua 1967 kregen deze groeperingen een min of meer officiële
status. Het Dagelijks Bestuur van de IVP
wilde een inventarisatie van de meningen,
die aan de vergadering van de Partijraad
van 8 en 9 decembei te Arnhem zouden
worden voorgelegd. Hiertoe werd aan vier
groeperingen binnen de KVP gevraagd hun
mening over een aantal vraagpunten op papier te zetten.
In de eerste plaats een groepering, volgens
welke een eigen katholieke partij moest
worden gehandhaafd. Haar woordvoerder
was W. C. L. van der Grinten. Deze groep
wees vorming van één christelijke partij d.w.z. fusie van KVP, ARP en CHU
af,
Samenwerking met de twee grote protestants-christelijke, partijen was mogelijk,
maar, niet noodzakelijk. De KVP diende
zich vóór de verkiezingen niet zonder meer
vast te leggen op politieke samenwerking
(coalitie) met bepaalde andere partijen.
In de tweede plaats een groepering, die
streefde naar christen-democratische samenwerking. Haar woordvoerder was partijvoorzitter P. J. M. Aalberse. Naast een socialistische en een liberale visie onderscheidde deze groep een christelijke visie, die In
een eigen partijverband moest worden georganiseerd. Die visie en dat partijverband
dienden niet katholiek, maar algemeen
christelijk te zijn: een christen-democratische partij, waarin ARP, CHU en KVP zouden moeten opgaan. In de derde plaats het
Democratisch Centrum Nederland, dat geleid werd door S. W. Couwenberg, Het DCN
ontkende het bestaan van een gemeenschappelijke christelijke inspiratie die geconcretiseerd zou kunnen worden in een politiek
programma. Daarom achtte deze groep partijvorming op basis van christelijke inspiratie onwenselijk. Zij bepleitte een nieuwe
partij-structuur, die zou beantwoorden aan
de eigentijdse behoeften. De KVP zou hiertoe het initiatief motten nemen door zich
om te vormen tot een brede volkspartij met
christendom èn humanisme als gelijkwaardige inspiratiebronnen.
In de vierde plaats de KVP-Radicalen met
P.C.W.M. Bogaers als woordvoerder. Deze
groep achtte partijvorming op basis van
christelijke inspiratie wenselijk indien aan
twee voorwaarden zou worden voldaan: de
partij moest bezield worden door 'een radicaal-Evangelische bewogenheid' èn er
moest gestreefd worden naar een progressief samenwerkingsverband, dat een meerderheid in het parlement zou kunnen halen.
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De KVP-Radicalen maakten er geen geheim
van dat ze daarbij eerder dachten aan samenwerking met de PvdA dan met de VVD.
Vóór de Partijraadsvergadering van december 1967 dreigden de KVP-Radicalen al de
partij te zullen verlaten; het 'allen bij elkaar
houden' werd minder belangrijk geacht dan
het van de grond krijgen van een radicaal vooruitstrevende partij'. Vrij algemeen
werd een breuk verwacht tussen de KVP-Radicalen en de KVP, maar In Arnhem bleef
de eenheid nog bewaard. De Partijraad nam
een resolutie aan, die voor de KVP-Radica-

len aanvaardbaar was. Hierin sprak men
zich uit voor partijvorming op christelijke
grondslag, 'mits een dergelijke partij
een consequent vooruitstrevend karakter
draagt'., Om dit te berelken'zouden de KVPRadicalen een belangrijke inbreng mogen
hebben bij de uitdieping van het program.
Men sprak van het Akkoord van Arnhem en
van de Geest van Arnhem.
Akkoord noch Geest van Arnhem hebben
stand gehouden. Zich baserende op de resolutie van de Partijraad eisten de KVP-Radlcalen een aandeel In de bestuursposten van de

partij. Deze kwestie werd reeds In januari
1968 actueel, toen een voordracht moest worden gemaakt voor de samenstelling van een
nieuw Partijbestuur en een nieuw Dagelijks
Bestuur, De KVP-Radicalen eisten zes van
de achttien zetels In het Partijbestuur
en drie van de acht zetels In het Dagelijks Bestuur op; bovendien wilden zij Bogaers als één van de vice-voorzitters
van de KVP. Toen deze laatste eis werd afgewezen, trokken alle kandidaten van de
KVP-Radicalen zich terug.
De breuk leek nu onvermijdelijk. Een commissie van wijze mannen uit de KVP toog
aan het werk om alsnog een oplossing te
vinden. Voordat deze commissie haar rapport had kunnen uitbrengen trad op de
avond van de 14e februari 1968, binnen het
kader van de zendtijd van de KVP, de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, W. K.
N. Schmelzer, op als gastheer voor zijn
'ARP-collega B. W. BiesheuVel en CHU-collega J. T. Mellema. Gedrieën verklaarden zij
dat het wenselijk was dat na de eerstkomende verkiezingen ARP, CHU en CVP gêzamenlijk òf wel binnen het kabinet zouden
optreden af wel daarbuiten.
De KVP-Radicalen hadden altijd gestreden
tegen een automatische samenwerking tussen de drie grote confessionele partijea. Het
tv-optreden van Schmelzer was volgens hun
In strijd met het Akkoord van Arnhem. Dit
en de wijze waarop de bestuursvoordracht
was behandeld leidden tot 'de breuk in de
nacht van 26 op 27 februari 1968. In deze
'Nacht van Bogaers' besloot een deel van
de KVE-RadUcalen uit de KVP te treden en
een nieuwe partij op te richten. De groep
der KVP-Radicalen viel in tweeën uiteen.
Een deel wilde trachten binnen de KVP de
Idealen te verwezenlijken. Tot deze groep
behoorden oud-premier J. M. L. Th. Cals,
oud-staatssecretaris A. J. H. Bartels, NKVvoorzitter F. G. van der Gun en de Tweede
Kamerleden J. A. Mommersteeg, Th. E.
van Schalk en Th. E. Westerterp. Een 'andere groep was van mening dat het geen zin
meer had binnen de KVP actief te blijven;
zij besloot uit de KVP te treden en een nieuwe partij op te richten. Hiertoe behoorden
behalve oud-minister Bogaers ook de Tweede Kamerleden J. M. 'Aarden, H. W van
Doorn, J. G. A. Janssen en mej. A. A. M.
Kessel.
In een verklaring na de 'Nacht van Bogaers'
werd meegedeeld dat de nieuwe partij voorlopig de naam zou dragen van 'Radicalen'
Het eigenlijke oprichtingscongres vond op 27
april 1968 In Dronten plaats. Daar werd de
naam Politieke Partij Radikalen (PPR)
aanvaard. Hoewel de huidige PPR niet
meer als een katholieke partij,kan worden
beschouwd, Is 'zij ontstaan als een afsplitsing van de KVP. Als zodanig Is de PPR In
schema 6 opgenomen.
De afsplitsing van de PPR bracht geen rust
In de KVP. Daar bleef de strijd voortduren
over het confessionele karakter van de partij, over de wenselijkheid van samenwerking
tussen de drie grote confessionele partijen
en over de partnerkeuze voor de regeringscoalitie In het algemeen. De iogenoemde
-

'Amersfoortse Groep', een combinatie van
In de partij gebleven KVP-Radicalen en het
Democratisch Centrum Nederland, bleef
streven naar deconfessionalisering en naar
samenwerking met PvdA en D1 66. Hun leider was D. de Zeeuw. Hiertegenover stond
een door Schmelzer geleide groep, Toen In
november 1971, onder veel verzet, De Zeeuw
tot voorzitter van de KVP werd verkozen,
leek het erop dat de groep-De Zeeuw haar
zin zou krijgen: omzetting van de KVP In
een open, niet-exclusief christelijke partij,
waarin humanisme en Evangelie nevengeschikte 1Ispiratlebronnen zouden zijn.
Schmelzer, gesteund door Romme, gaf de
strijd echter niet op. In mei 1972 sprak fractievoorzitter F. H. S. S. Andriessen zich tegen de
zij het In voorzichtige termen
Ideeën van De Zeeuw uit, Als partij-voorzitter slaagde De Zeeuw er niet in lets te bereiken. In 1975 trad hij met een groep 'aanhangers uit 'de KVP.
Er worden slndsdien activiteiten ontplooid
om totde vorming van een nieuwe partij te
komen, die als "vierde alternatief' (naast socialisme, liberalisme en christen-democratie) moet dienen, Behalve De Zeeuw en zijn
aanhangers (ook wel aangeduid als Beweging ResOluut) wordt aan dit initiatief deelgenomen door de Liberaal Democratische
Partij, Democratisch Centrum Nederland, De
mocratisch Actiecentrum en individuele leden uit D'66 en DS'70. Tot op heden is 'nog
niet overgegaan tot oprichting van een nieuwe partij
Inmiddels had zich echter al een andere
groepering van de KVP afgescheiden, die
wèl een politieke partij had gevormd. Begin
1971 was door mevr. T. Cuypers de Nieuwe
Roomse Partij opgericht. De NRP nam aan
de verkiezingen van 1971 deel zonder een zetel In de Tweede Kamer te veroveren. Meer
succes In dit opzicht had de In januari 1972
onder voorzitterschap van K. Beuker opgerichte Rooms-Katholieke Partij Nederland
(RKPN), die bij de verkiezingen van 1972
een zetel in de Tweede Kamer veroverde.
De RKPN is opgericht uit verzet tegen de
KVP. 'Bij de oprichting verklaarde Beuker
dat het streven van KVP-voorzitter De
Zeeuw naar een open partij betekende dat
de KVP niet meer een katholieke partij zou
zijn. Daarnaast was volgens Beuker het beleid van de fractie van de KVP, vooral op
het gebied van de zedelijkheidswetgeving, In
strijd met de geloofsleer. Daarom moest er'
voor de katholieken een andere partij 4an
de KVP komen. De meeste vooraanstaande
leden van RKPN waren ex-KVP'ers. Om deze redenen is in schema 6 de RKPN opgenomen als een afsplitsing van de KVP.

Protestants-christelijke stroming
Van de vooroorlogse partijen In de protes-,
tants-christelijke stroming is de CDU na de'
oorlog opgegaan In de PvdA. Van de CHU
ging een kleine, maar kwalitatief belangrijke groep eveneens over naar de PvdA, De
CHU keerde echter als partij terug, evenals
de ARP en de SGP. In schema 7 Is dit tot
uitdrukking gebracht (vergelijk schema 5).
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ontstaan, fusies en
Voor ons onderwerp
levert de
afsplitsingen van de partijen
SGP geen problemen op: er hebben zich
daar geen partijen afgezonderd noch hebben
er fusies plaatsgevonden. Dat wil niet zeggen dat er geen moeilijkheden binnen de
SGP zijn geweest. Direct na de oorlog was
er de kwestie-Kersten: de oprichter en lefder van de SGP was wegens zijn gedragingen in de Tweede Wereldoorlog weggezulverd als lid van de Tweede Kamer. In 1948
ontstond als nasleep daarvan een conflict in
de partij toen een Comité van Bezwaarden
het Hoofdbestuur beschuldigde van onregle-

-

mentair en dictatoriaal optreden. Groepjes
theologen hebben wel eens de SGP beschul.
digd niet volgens Bijbelse voorschriften te
handelen; af en toe zijn partijleden geroyeerd. Nu en dan zetten de jongeren
georganiseerd In het Landelijk Verbond van
Staatkundig Gereformeerde Studievereniginzich tegen de ouderen af.
gen
In de ARP is het wel tot afsplitsingen gekomen. De oorsprong van de eerste afsplitsing
moet worden gezocht In het jaar 1944, toen
onder leiding van K. Schilder een groep Gereformeerden als Vrijgernaakten uit de Gereformeerde Kerk trad. In dit korte bestek
-

-

kan niet worden Ingegaan op de scherpe
theologische geschillen. Op initiatief van enkele ARP-kiesverenigingen kwamen de Vrijgemaakten in maart 1948 In Amersfoort op
een congres bijeen. Hier bleek duidelijk dat
men zich afzette tegen het beginselprogram
van de ARP. Onmiddellijk na afloop van het
congres werd besloten een eigen politieke partij op te richten: het Gereformeerd Politiek
Verbond (GPV), dat in schema 7 is opgenomen als een afsplitsing van de ARP.
In de jaren '50 streefde de ARP naar vorming van een protestants-christelijke partij
samen met de CHU. De CHU was echter
wel bereid tot samenwerking maar
niet tot samensmelting. Zelfs die samenwerking werd moeilijk na de formatie
In 1965 van het kabinet-Cals (een coalitie
van ARP, PvdA en KVP), dat als een vooruistrevend kabinet werd beschouwd. Door
deelneming aan die regering werd de AR?,
vergeleken met de CHU die ais te behoudend erbuiten was gehouden, gezien als een
vooruitstrevende partij. Partijvoorzitter W.
P. Berghuis legde nadruk op deze vooruitstrevendheid: de ARP moest een eigen radicaliteit bezitten en geen zwevende positie innemen tussen liberalisme en socialisme.
In deze ontwikkeling zag een groep AR-jongeren een mogelijkheid om de partij te radicaliseren. Er trad een 'scheiding der
geesten' op. Zoals in de KVP werd gesproken over KVP-Radicalen en over een 'consequent vooruitstrevend beleid', had men
het In de ARP over AR-Radicalen en oyer
'Evangelische Radicaliteit'. In de nacht
van 13 op 14 oktober 1066 (Nacht van
Schmelzer) viel het kabinet-Cals door toedoen van de KVP-fractie In de Tweede Kamer. Een meerderheid In de ARP en zeker
betreurden het Initiade AR-Radicalen
tief van Schmeizer en de val van het kabinet. In de verkiezingsstrijd van 1967 legde de ARP nadruk op de eigentijdse problematiek en de grote verkiezingsslogan luidde: Evangelische Radicalitedt. De electorale winst was niet onaanzienlijk: 15 in
plaats van 13 zetels In de Tweede Kamer.
Het enthousiasme hierover bij de AR-Radicalen was groot; nog groter was echter hun
teleurstelling toen de daarop volgende kabinetsformatie niet leidde tot samenwerking
met de PvdA, maar tot een coalitie van de
ARP met VVD, CHU en KVP (kabinet-De
Jong). Elf voormannen van de AR-Radicalen schreven op 15 maart 1967 een open
brief aan de partijleiding. Bij de verkiezingen hadden zij hun stem uitgebracht op de
AR? en nu verklaarden zij daar achteraf
spijt van te hebben. Het politieke jargon
werd met een nieuwe term verrijkt: spijtstemmers.
De spijtstemmerS waren gedesillusioneerd,
maar zij besloten binnen de ARP voor evangelische radicaliteit te blijven strijden. Volgens de AR-Radicalen moest de coalitie met
de VVD worden beëindigd en moest worden
samengewerkt met de PvdA. Deze keuze bepaalde tevens hun houding inzake de toen
reeds begonnen gesprekken over een samenwerkingsverband tussen ARP, CHU en
KVP: .voortzetting van die gesprekken zou,
-

gezien het heftige conflict tussen KVP en
PvdA, een keuze impliceren tegen de PvdA
en indirct vóór de VVD.
In november 1969 kwam het Partijconvent
(partijraad) van de ARP bijeen. Voordien
had het Centraal COmité (hoofdbestuur) een
ontwerp-resolutie opgesteld, waarin men
zich uitprak voor een voortgaande samenwerking met CHU en KVP. Hierop publiceerden 69 verontruste Anti-Revolutionairen
een open brief, waarin juist werd aangedrongen op beëindiging. van de gesprekken
tussen de drie confessionele partijen. Deze
'Brief van de 69 Verontrusten' had een zeker succes: het Partijconvent besloot in november 1969 het gesprek met CHU en KVP
zes maanden bp te schorten.
In februari 1970verscheen een door 1i0AR
Radicaiën «etetende brief. In deze 'Brief van
de 110 AR-Radicalen' werd een pleidooi gehouden 'om zich vast te leggen op de uitsprèaa
dat de AR? na de verkiezingen van 1971, indien er een keuze zou moeten worden gemaakt, wèl deel zou nemen aan een regering met' PvdA en PPR, maar niet met
VVD' enKVP.' In deenbestaande situatie
betekende dit het forceren van een breuk. In
juni 1970 kwam het Partijconvent weer bijeen. De opschortingstermijn van zes maanden was vérstreken. De meerderheid besloot
het gesprek met CHU en KVP te hervatten.
Op diezelfde vergadering .verd medegedeeld
dat een deel van de AR-Radicalen de Partij
zou verlaten.
Zoals ook was, gebeurd bij de KVP-Radicalen, bleef een deel van de AR-Radicalen in
de partij om daar de strijd voort te zetten
(bv. P. J. Boukema en D. Th. Kuiper), ter.
wijl een ander deel (onder wie J. P. Fedde.
ma en B. de Ga ay Fortman) de AR? verlie
ten. Het uitgetreden deel vormde de Werkgroep Bundelinj, die in oktober 1970 werd
omgezet in de Evangelische Solidariteitspartij (ES?; zie Schema 7). De ESP heeft niet
de aantrekkingskracht gehad waarover de.
PPR bleek te beschikken. Het bleef een kleine groep, die niet heeft deelgenomen aan
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Verscheidene voormalige AR-Radicalen voelden
zich meer aangetrokken tot de- PPR,
om. B de Gaay Fortman. Hierdoor werd
de PPR, die in schema 6 in de katholieke
stroming is opgenomen, meer een christenradicale dan een katholiek-radicale partij.
Ook in de CHU zijn in de jaren . 16 conflicten ontstaan, die evenwel niet hebben geleid
tot vorming van een nieuwe partij. De
strijd' speelde, zich vooral af tussen de behoudende Centrumgespreksgroep (opgericht
In 1968) en de., C. H. Jongeren-Organisatie
(CHJO). Door de felheid, waarmee mén:'elkaar In het openbaar bestreed, heeft men de
leiders van de CHJO wel eens 'aangeduid' als
CH-Radicalen.-Maar die strijd heeft niet geleid tot afsplitsingen als PPR of EP. De
CHJO heeft enkele keren gedreigd de rela.
ties met de CHU te verbreken; die relaties
zijn tijdélijk onderbroken geweest, maar tot
een echte breuk is het nooit gekomen, De
conflicten hebben wel geleid tot Individueel
uittreden uit de CHU: F. Boersma, voorzitter van de CHJO; H. Groeneveld, vodrzitter werkende jongeren van'het CNV; J. Huy.

HE
sen oud-voorzitter van de CHrQ. De strijd
ging echter niet alleen tussen ouderen
en jongeren. Zo hebben ook de oud-secretarissen J. C. E. Haex en M. R. H. Calmeyer voor het lidmaatschap van de CHtJ
bedankt. Al deze gevallen van persoonlijk
uittreden hebben niet geleid tot de vorming
van een nieuwe groepering en de eenheid
van de CHU werd er eerder door versterkt
dan verzwakt.
,

Noot

Dank zij een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) en steun van de Rijksuniversiteit Groningen wordt sedert september
1973 aan het Studie- en Documentatiëcentrum Nederlandse politieke partijen onderzoek verricht naar ontstaan en ontwikkeling
van de politieke partijen in Nederland. rBinnen het kader van dit onderzoek ben Ik bezig met een boek over het ontstaan van die
partijen, dat In de loop van het volgende
Jaar zal verschijnen bij Van Loghum Slaterus. Deze serie artikelen Is een kort uittreksel van het bOek.- Dxs D- F. - J, Boseher
beg- de tekst van dit artikel kritisch doorgenomen. Mejuffrouw C. -C. de Beer, documentaliste Vati het Studie-en Docimentatiecentrum, heeft voor mij materiaal varzameld. Hiervoor ben ik hen erkentelijk.
-
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Prof. dr. I. Lipschits te Groningen
-:

ri deze serie artikelen wordt de
familie-oorsprong' nagegaan van de
belangrijke politieke partijen, die op
het ogenblik in de Tweede Kamer zijn
v&tegehwoordigd. In de eerste twee
artikelen zijn ontstaan, afsplitsingen
en fusies bêhandeld tot aan het
uitbreken van de -Tweede Wereldoorlog
op basis van vier pdlitieke stromingen:
pr9testants-christelijk,
socialistisch/communistisch, katholiek
en liberaal. In het derde artikel werden
op overeenkomstige wijze de katholieke
en protestants-christelijke stromingen
sedert 1945 behandeld. In dit laatste
stuk gaat het om de liberale en
soói al istisch/comm u n istische
stromingen na de Tweede Wereldoorlog
-

Liberale stroming

-

Van de twee vooroorlogse polilieke partijen
in de liberale stroming ging de Liberale
Staatspartij op in de Partij -van de Vrijheid
(PvdV), die in maart 1946 onder leiding
van D. U. Stikker was opgericht (zie schema 8). De Vrijzinnig-Democratische Bond
was, zoals in het vorige artikel is aangegeven. één van de constituerende groeperingen
--you de Partij van de- Aibeid.
Achteraf heeft de toenmalige politieke leider
van de VDB, P. J, Oud, verklaard dat hij
weliswaar had meegewerkt aan het opgaan
van zijn partij in de PvdA, maar dat hij
aan eén andere oplossing de- voorkeur zou
hebben gegeven. Vanaf het ontstaan van de
PvdA zijn er rondom Oud moeilijkheden geweest. Als ex-minister van financiën in twee
kabinetten-Colijn 1933-1935-1937 werd hij in
zijn nieuwe partij gewantrouwd, Zelf ergerde hij zich aan de socialistische symbolen In.
de PvdA zoals de rode vlag en de kraaiende VARA-haan. Hij voeldé zich politiek belemmerd (het- partijbestuur wilde hem niet
als lid van de Eerste Kamer) en hij meende
niet voldoende gelegenheid te krijgen binnen
de partij zijn mening te uiten (het PvdAdagblad Het - Vrije Volk weigerde herhaaldelijk zijn artikelen). In zijn activiteiten ging
hij soms dwars tegen het beleid van zijn
partij in. Zo is Oud lid geweest van Geebrandy's Nationaal Comité Handhaving
Rijkseenheid.
Op 30 augustus 1947 verscheen in hel (liberale) Algemeen Handelsblad een artikel
van Oud; hij vroeg zich af of de '-tiicl niet
rijp was voor het oprichten van èen partij,
waarin groepen, uit de PvdA, de PvdV en
politiek daklozen zich thuis zouden voelen.
Hoewel Stikker afwijzend reageerde
een,
nieuwe Partij was volgehs heen niet nodig en
ontevreden ex-VDB'ers in de PVdA konden
zich aansluiten bij de PvdV
nodigde hij
Oud in september 1947 op aandrang van het
partijbestuur uit voor een, 'politiek gesprek'.
Het bestuur van de PvdA reageerde met
een verklaring, waarin werd gezegd dat Oud
'onbehaaglijk dicht wandelt aan de grens
van wat loyaliteit aan een partij, waarvan
men lid is en mede-oprichter, verdraagt'.
Het partijbestuur voegde er aan toe het aan
Oud zelf over te laten of hij al dan niet lid
wenste te- blijven,
-
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Op 2 oktober 1947 bedankte Oud als lid van
de PvdA en reeds op 7 oktober werd onder
zijn leiding in Utrecht het Comité ter Voorbereiding van een Democratische Volkspartij opgericht. Hoewel deze DVP nooit een
partij geworden Is, heb ik die organisatie In
schema 8 opgenomen ter verduidelijking
van de wijze waarop de VVD tot stand Is
gekomen.
Oud probeerde medestanders uit de PvdA
mee te trekken, maar het succes was gering. Een groep ex-VDB'ers In de PvdA
keerde zich In een verklaring tegen de activiteiten van Oud. Tot de onderteknaars beworden A. M. Joekes, Ph. A. Kohnstamm
H. Kranenburg, S. A. Posthumus en A. Videling:
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Stikker vielde weinig voor onderhandelingen, maar onder druk van het Hoofdbestuur
van de PvdV vond op 8 november 1947 de
eerste bespreking met het Comité-Oud
plaaI., Op 24 januari 1943 werd de nieuwe
partij opgericht. De naam werd afgeleid uit
de nayen van de twee constituerende groeperingen Partij van de Vrijheid en Democ'atische Volkspartij: Volkspartij voor Vrijneid en Democratie (VVD; zie schema 8).
Stikker werd voorzitter en Oud vice-voorzitter, maar als fractie-voorzitter in de Tw .de
Kamer werd Oud de politieke leider.
Evenals de andere politieke partijen heeft'
de VVD sedert 1948 haar interne spannin en
en conflicten gekend.

im
De driehoeksverhouding tussen Oud, Stikker en H. van Riel was weinig liefdevol.
In de nasleep van de Indonesische kwestie
leidde het optreden van de VVD-fractie onder
Oud tot het aftreden van VVD-minister Stikker, Ook de VVD had te kampen met strijd
tussen ouderen en jongeren, waarbij de laatsten waren -georganiséerd In de Liberale
Studentenvereniging en In de jongerenorganisatie JOVD. Het politieke leiderschap van
H. Wiegel heeft, naast steun, ook kritiek
binnen de partij uitgelokt, met name van W.
J. Geertsema en H. J. L. Vonhoff. Van een
serieuze afscheiding is echter nooit sprake
geweest, tenzij men D'66 beschouwt als een
afsplitsing van de VVD vanwege het uittreden van J. P. A. Gruijters uit de VVD In
1066 en diens belangrijke rol bij de oprichting van D'6. Dit is, zoals ik hieronder zal
aangeven, niet mijn mening.

SociaIistisch/communistische
stroming

Van de vooroorlogse partijen In deze stroming keerde, na de bevrijding1 de CPN terug, verdween de RSAP en ging de SDAP
op In de PvdA (zie schema 9)..
Over de terugkeer van de CPN-bestond aanvnkelijk 'dliï ekerheid. De In Zwolle ondergedoken S. (Paul) de Groot ijllde de CPN
laten opgaan In een socialistische volkspartij, die de kern zou moeten vormen van een
volksregering. Hoewel dit plan op verzet
stuitte vah enkele andere partljbestuurders,
werd op 12 mei 1945 dc opheffing bekend genaakt van. de. IP1 Sen., de oprichting van de
Vereeniging van Vrienden van De Waarheid.
O het artijcongre, dat eind:juli 1945 In
Amsterdam werd gehouden, v11 echter het
besluit de CPN te herstellen. Alleen dit besluit is in schema 9 verwerkt,
Sedei't :1945 hebben zich van de CPN verschillende groepjes, afgescheiden; deze zullen hier alleen worden aangeduid voor zover
ze van bétekenis zijn geweest voor de vorming van andere partijen.
In maart 1949 werd in Utrecht de Socialistische Beweging opgericht, voornamelijk bestaande uit mensen die vóór de Tweede Wereldoorlôg lid waren geweest van. de RSAP
of de SDAP en die zich na de oorl og bij.
geen van de toen bestaande politieke partijen thuievoelden. Eind 1949 trad een groep
communisten uit Friesland onder leiding
van G. Roorda, fractieleider van de CPN in
de Provinciale Staten van Friesland, uit de
partij. Deze groep onafhankelijke riese
communisten zocht contact met de Socialistische Beweging. Uit dit contact ont:
stond in maart 1950 een nieuwe politieke
partij: de Socialistische Unie (SU), Bij. de
Socialistische Unie sloot zich ook een
groep mensen uit de PvdA aan, die
onvrede hadden met wat zij beschouwden als het conformisme van de partij (de
groep rond het weekblad De Vlam). In schema 9 is een poging gedaan de oorsprong
van de Socialistische Unie tot uitdrukking te brengen. De SU nam deel aan
de verkiezingen voor de Tweede Kamer
van 1952; de lijstaanvoerders waren C.
Pronk, G. Roorda en P. Schut. De resulta-

ten waren gering: 17.989 stemmen (0,340 Io).
In juni 1955 besloot de SU ook aan de verkiezingen van 1956 deel te nemen. Maar in
mei 1958 werd verklaard dat. de SU en de
CPN hadden besloten af te zien v,an wederzijdse aanvallen en dat in het belang van de
eenheid van het socialisme In Nederland de
SU niet aan de verkiezingen zou deelnemen.
De leden kregen het advies op de CPN te
stemmen,

De PSP

Een Interessante ontwikkeling in de Nederlandse politiek was de oprichting, in januari
1957, van de Pacifistisch Socialistische
Partij (PSP). De PSP kreeg haar ideeën en
aanhangers uit uiteenlopende organisaties,
Eind 1951 werd De Derde Weg opgericht,
bedoeld als een vredes-actiebeweging die zowel het militarisme ,van Oost als van West
afwees, Hoewel niet bedoeld als een partijpolitieke organisatie (bij de verkiezingen
van 1952 werd nadrukkelijk geweigerd een
stem-advies uit te brengen), ontstond In de
zomer van 1956 binnén De Derde Weg een
stroming die een 'politieke partij op anti-militaristische grondslag' wilde oprichten.
Toen deze ,partij 1h 1957 werd opgericht,
trok die vele leden van De Derde Weg aan.
Daarnaast bleek de PSP aantrekkingskracht
te bezitten voor een groep in de PvdA, die
dáár naar haar mening niet in staat werd
gesteld. pacifistische idealen uit te diagen.
In de derde plaats was er een niet onbelangrijke groep uit de Socialistische Unie die
zeker na de toenadering tussen SU
en CPN In 1956 - overging naar de
PSP. P. Schut, eens lijsttrekker van de SU,
werd zelfs lid van het eerste partijbestuur
van de PSP. Tenslotte bleek het 'socialisme
zonder atoom' ook aan te slaan bij een
groep uit de CPN. In schema 9 heb ik getracht dit alles aan te gevexi.
In de loop der- jaren zijn verschillende personen door de CPN als lid geroyeerd of uit
hun partijfuncties gezet (bijvooreeld A.J.
Koejemans In 1948 als hoofdredacteur van
De Waarheid). Zolang deze geroyeerden
zich niet als groep buiten de CPN organiseerden, was er geen sprake van nieuwe
partijvorming. In 1950 gebeurde dat wèl,
toen op initiatief van de ex-CPN'er Roorda
de SU werd opgericht. In 1958 deed zich een
vergelijkbaar geval voor.
Na de befaamde redevoering van Chroesjtsjow op het twintigste congres van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie in februari 1956, die de aanzet vormde tot bestrijding van de persoonsverheerlijking en
tot de destalinisatie, ontstond In de CPN
verzet tegen de overheersende positie van
partijleider De Groot. Binnen de CPN
werd in' dezelfde tijd, Strijd gevoerd over de
vakbondskwestje: een dèel van het partijbestuur (waaronder De Groot) wilde de Eenheidsvakcentrale (EVC) opheffen en aansluiting zoeken bij het NVV. De Interne partijstrijd werd In december 1957 openbaar toen
H. Gortzak, JF, Reuter en mevrouw ME.
Lips-Odinot (allen lid van de Tweede Kamer) hun bestuursfuncties in de CPN neerlegden. In 1958 volgde een reeks gyementen; behalve de drie Kamerleden werden
ook G. Wagenaar en B. Brandsen geroyeerd,
-
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De opposanten van De Groot werden aangeduid als de Bruggroep. De Brug was een
blad dat beoogde eenheid te brengen onder
de marxistisch-leninistische socialisten in
Nederland. De Bruggroep wilde aanvankelijk
geen eigen partij vormen, omdat men hoopte met steun uit Moskou De Groot te onttroeen en daarna weer in de CPN terug te keDe Groot ontving
ren. Toen dit mislukte
eind 1958 uit Moskou gelukwensen omdat hij
zich had ontdaan van een revisionistische
werd besloten tot vorming van een
vleugel
eigen partij over te gaan. In januari 1960
werd In Arnsterdam de Socialistische Werkers partij (SWP) opgericht. Wagenaar
werd voorzitter en in het partijbestuur zaten
onder meer Gortzak en mevrouw Lips-Odinot. Uit schema 9 blijkt dat ik de SWP beschouw als een afsplitsing van de CPN.
Als partij had de SWP weinig succes. Teruggaan naar de CPN was onmogelijk, aansluiting bij de PvdA wilde men niet. Een poging om een gemeenschappelijk front te, vormen met de PP mislukte: de SW stelde
zich op de bas-is -van het marxismé1eninisme en de PSP wilde zich daarop niet vastleggen. In december 1965 werd tijdens een
Algemene Ledenvergadering besloten de uitgave van De Brug te staken, de SWP op te
heffen én Individueel lid te worden van de
PSP. Deze aanwinst voor de PSP is in schema 9 verwerkt.
-

-

De PvdA
Tenslotte dienen we nog In te gaan op de
ontwikkelingen in de PvdA. Bij de oprichting van deze partij In 1946 heeft de 'dodrbraak' een belangrijke rol gespeeld: de afwijzing van partijvorming op grondslag van
een godsdienstige belijdenis. Bij dit streven
kreeg de SDAP steun van de VDB, de CDU,
een aantal vooraanstaande figuren uit de
CHU en de katholieke Chrlstofoorgroep (zie
het voorgaande artikel In deze reeks),
De PvdA werd niet opgezet als een federatie
van verschillende groeperingen, maar als
een eenheidspartij vóór de doorbraak. Maar
deze eenheidspartij bezat vanaf haar 'Öprlc'hting op 9 februari 1946 wèl een Rooms-Katholieke Werkgemeenschap en een Protestants-Christelijke Werkgelmeenschep '(en later ook een Humanistisché Werkgemeenschap) als erkende organisatorische eenheden. Het was niet verwonderlijk dat een andere 'confessie' ook zo'n organisatorische eenheid binnen de PvdA wilde
vormen: het marxisme. Reeds op 17 maart
1946 werd een Sociaal-Democratisch Centrum opgericht. Tot de initiatiefnemers behoorden L. de Jong, F. Kuiper, A. RomeinVerschoor, J. Romein, B.W. Schaper, P.
Schut en S. de Wolff. Volgens de initiatiefnemers moest worden gestreefd naar radicalisering van de arbeidersklasse en had 'het
SD.C, hier een functie te vervullen, zoals de
andere in de partij opgenomen werkgemeenschappen op hün wijze actief zijn onder andere bevolkingsgroepen'. Erkenning als
werkgemeenschap werd geweigerd. Tussen
bet SDC e de PvdA ontstonden grote spanningen, vooral toen uit het SDC scherpe kritiek kwam op het Indonesië-beleid van een
regering, waarvoor de PvdA medeverantwoordelijkheid droeg.

In augustus 1947 stelde het SDC de mogelijkheid tot lidmaatschap open voor mensen
die geen lid waren van de PvdA. Hierdoor
werd het SDC een partij binnen de partij en
was zij als zodanig gedoemd te verdwijnen,
Voor een aantal mensen is het SDC een tussenstation geweest voor de overgang van de
PvdA naar de Socialistische Unie (in 1950;
zie schema 9) en vandaar naar de PSP - (in
1957; zie schema 9). Hierboven heb Ik al de
groep rond het weekblad De Vlam genoemd.
Een duidelijk voorbeeld is ook de reeds vermelde P. Schut:, hij behoorde tot de initiatiefnemers van het SDC, hij was lijstaanvoerder voor de Socialistische Unie en lid
van het eerste partijbestuur van de PSP.
In de zomer van 1954 werden opnieuw Initiatieven ontplooid (dit keer onder meer door
J. J. Buskes en F. Kief) om tot een sociaaldemocratische werkgemeenschap binnen de
PvdA', te komen. Op 12 februari 1955 werd
wederbm een Sociaal-Democratisch Centrum
opgericht (o.m. N.E. Donkersloot, F. Kief,
B, ven.Tijn, S. de Wolff). Het congres van
de PvdA van 22-25 - februari 1955 besloot dat
aan de leden van het SDC niets in de weg
zou wo r den gelegd, maar dat ook geen enkele vo r m van organisatorische steun zou worden verleend. Het SDC kreeg dus niet de gevraagde status van werkgemeenschap binnen de PvdA. -Het ging wel zelfstandig vergaderen en het gaf een eigen blad uit-:
Socialistisch Perspectief.
Deze zelfstandigheid werd op den duur niet
door het bestuur van de PvdA geaccepteerd.
In juni 1959 werd een verklaring door het
partijb'estuur afgelegd. Hierin werd gezegd
dat aan het SDC de status van werkgemeenschap was onthouden, omdat binnen de PvdA
de wt jrkgemeenschappen geen Instellingen
warefl op politieke' maar op levensbeschouwelijke grondslag., 'Hierop volgde vrij felle
kritiek 'op het SDC. Het partijbestuur was
tot doncjusie gekomen 'dat het SDC func- tioneert, al een groep 'die zich ten doel stelt
de politieke koers iian de partij op essentiële punten te 'veranderen, dat het SDC standpunten propageert; die ingaan tegen besluiten, die de partij op haar congressen heeft
genomen en dat het zulks doet als een permanente groep, die politieke meningsvorming bedrijft op de wijze van partij in de
partij'. Het SDC werd beschuldigd de democratische spelregels te overtreden en zich
niet te houden aan de gewenste loyaliteit.
Op 16 januari 1960 besloot het bestuur van
het SDC over te gaan tot 'noodgedwongen'
ontbinding.

Nieuw Links
Het bleef nu een tijd rustig in de PvdA. Omstreeks het midden van de jaren '60 antstond binnen de partij een stroming, die
zich als de linkervleugel aandiende. In 1966
werd door enkele voormannen van deze
stroming de brochure 'Tien over Rood' gepubliceerd. Dit manifest was nadrukkelijk
bedoeld als een uitdaging aan de PvdA. Deze
groepering noemde zichzelf een radicale
stroming binnen de partij, maar zij werd al
spoedig, naar analogie van New Left, aangeduid als Nieuw Links.
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Nieuw Links hd duidelijk lering getrokken
uit de lotgevallen van het tweenaal ondergegane Sociaal-Democratisch Centrum, Alles werd in het werk gesteld om te vermijden een hecht georganiseerde groep te worden, zodat nimmer het verwijt kon worden
gemaakt een partij In de partij te vormen.
Nieuw Links had geen leden, geen bestuur,
geen eigen orgaan. Bovendien kon niemand
In principe namens Nieuw Links spreken;
men kon hoogstens van Iemand zeggen dat
hij of zij zichzelf beschouwde te behoren tot
Nieuw Links.
Om deze redenen Is het, moeilijk om 'de'
Ideologie van Nieuw Links duidelijk te omschrijven. Onder dit voorbehoud kunnen wel
enkele typeringen van die ldeeënstroom
worden gegeven, In het algemeen kan men
zeggen dat Nieuw Links streefde naar een
radicalisering in de politiek: een rigoureuze
herverdeling van macht, kennis en inkomen.
In dit verband werd nadruk gelegd op democratisering van het bedrijfsleven, van het
onderwijs en van de PvdA zelf. Wat betreft
de herverdeling van macht en inkomen
werd teruggegrepen op enkele uitgangspunten van de vooroorlogse SDAP.
De PvdA moest niet alleen worden gedemocratiseerd, maar ook worden omgezet in een
actiepartij door middel van samenwerking
met buitenparlementaire actiegroepen. De
relaties tot de conféssionele partijen moesten volgens Nieuw Links grondig worden
herzien en het buitenlands beleid moest worden omgebogen (scherpere acties tegen de
Amerikaanse interventie in Vietnam, erkenning van de DDR).
Binnen enkele jaren boekte Nieuw. Links een
aantal successen. Op het partijcongres van
de PvdA In november 1967 werden zeven
aanhangers van Nieuw Links In het partijbestuur (van 21 personen) gekozen. Op het
congres van maart 1969 werd op initiatief
van Nieuw Links een anti-KVP resolutie
aangenomen, die bepaalde 'dat de PvdA vóór
de komende Kamerverkiezingen niet met
de KVP een stembusakkoord zal aangaan;
dat de PvdA aansluitend aan de komende
Kamerverkiezingen geen regeringssamenwerking met de KVP zal aangaan'. Op hetzelfde
congres kreeg Nieuw Links een meerderheid
mee voor een resolutie waarin het beleid
van de fractie werd veroordeeld als een 'inconsequente compromishouding'. Bovendien
sprak het congres
weer op initiatief van
Nieuw Links
zich uit voor volkenrechtelijke erkenning van de DDR. Het aantal aanhangers van Nieuw Links In het partijbestuur werd uitgebreid van zeven tot negen.
Deze winstpunten wogen op tegen enkele nederlagen voor Nieuw Links: een anti-NAVO
resolutie werd verworpen, evenals een voorstel een bijzondere bestuursfunctie te creëren voor 'ombudsman' M.P.A. van Dam.
Evenmin slaagde Nieuw Links er in de
machtspositie van fractieleider J.M. den Uyl
te ondergraven.
De gestelde doeleinden van Nieuw Links, de
gebruikte methoden om die doeleinden te
realiseren en de behaalde overwinningen
lokten verzet uit binnen de PvdA. En dit
-

-

verzet ging zich wèl organiseren. Op Initiatief van P. Kors sloot in juni 1968 een groep
verontrusten zich aaneen tot Nieuw Rechts.
Tot die verontrusten behoorden behalve het
Tweede Kamerlid F.J. Goedhart ook: A.
Heertje, L. de Jong, B.W. Polak en M. Sluizer. In november 1968 werd de naam Nieuw
Rechts veranderd in Democratisch Appèl In
de PvdA. In de discussies tussen Democratisch Appèl en Nieuw Links
ook via advertenties In partijbladen gevoerd
was
weinig kameraadschappelijks te ontdekken.
De eerste officiële afsplitsing binnen de
PvdA voltrok zich op plaatselijk niveau.
Aanleiding waren de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1970. In een aantal gemeenten had de PvdA een sternbusr,koord gesloten met PSP en PPR (Progressief Akkoord of PAK). Dat was ook het geval In
Eindhoven, Een groep leden van de PvdA,
die deze samenwerking niet wenste, splitste
zich in oktober 1969 af van de afdeling Eindhoven. In januari 1970 besloot die groep een
eigen partij op te richten: DemocratischSocialisten 1 70 (DS'70). In die periode bestond er nog geen verschil tussen Democratisch Appèl (dat binnen de PvdA bleef strijden tegen Nieuw Links) en DS'70, dat uit de
PvdA was getreden.
De actie In Eindhoven vond navolging In
een aantal andere plaatsen o.a. Gorkurn,
Leiden en Rotterdam. De afgescheidenen
hielden In april 1970 in Den Dolder een landelijke bijeenkomst. Er waren 120 personen
uit 32 plaatsen aanwezig. Daar werd de nationale partij DS'70 opgericht. Uit de, toe'spraken bleek duidelijk dat men uit de
PvdA was getreden, omdat men meende dat
deze partij de partij van Nieuw Links was
geworden: Op drie punten wilde men zich
onderscheiden van de PvdA: 1. er zou minder nadruk worden gelegd op socialisatie en
nationalisatie; 2. in de buitenlandse politiek
wenste men handhaving van de bijdrage.
aan de NAVO en wilde men zich niet 'alleen
van rechtse, maar ook van linkse dictaturen
distantiëren; 3. de partij wilde zich niet buiten de regering plaatsen door afwijzing van
samenwerking met de confessionele partijen. Onder voorzitterschap van A. van Stuyvenberg werd een bestuur van negen leden
gevormd, waarvan zeven ex-leden van de
PvdA, Dit zijn voor mij voldoende gronden
om DS'70 te beschouwen als een afsplitsing
van de PvdA (zie schema 9).
Een maand na de oprichting van DS'70
werd Democratisch Appèl opgeheven. Het
voortbestaan van Democratisch Appèl, aldus
een verklaring, had geen zin meer, omdat
de PvdA niet langer een sociaal-democratische doorbraakpartij was maar de partij
van Nieuw Links. Het ligt voor de hand een
verband te leggen tussen de oprichting van
DS'70 en de opheffing van Democratisch Appèl, Een belangrijk deel van de aanhang van
Democratisch Appèl ging over naar DS'70.
-

-
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Boerenpartij en D'66
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer
van 29 november 1972 behaalden 14 partijen
één of meer zetels:
stemmen
PvdA
KVP
VVD
ARP
PPR
CHU
CPN
D'66
DS'70
SGP
Boerenpartij
GPV
PSP
RKPN

2021.473
1.304.974
1.067,325
653.237
354.356
354.291
329.973
306.787
304.625
163.253
143.247
131.212
111.067
67.696

0/0 zetels
27,3
17,7
14,4
8,8
4,8
4,8
4,5
4,1
4,1
2,2
1,9
1,8
1,5
0,9

43
27
22
14
7
7
7
6
6
3
3
2
1
1

Van deze 14 partijen zijn In dit en In het
voorgaand artikel drie behandeld In 'de katholieke stroming (schema 6: KVP, PPR,
RKPN) • vier in de protestants-christelijke
stroming (schema 7: ARP, CHU, SGP
GPV), één In de liberale stroming (schema
8: VVD) en vier in de"socialistisch/communistische stroming (schema 9: PvdA, CPN,
DS170, PSP). Twee partijen zijn moeilijk In
één van de vier stromingen onder te brengen: Boerenpartij en D166.Vóór de Tweede Wereldoorlog hebben verschillende organisaties van boeren meegedaan aan verkiezingen voor de Tweede Kamer, meestal zonder succes. Behalve de behartiging van specifieke plattelandsbelangen
zie ik organisatorisch, geen continuitèlt tussen die 'vooroorlogse partijen en- de huidige
Boerenpartij. De oorsprong van de Boerenpartij moet worden gezocht In de Landelijke
Vereniging voor Bedrijfavrijheid in de Landbouw (BVL), die op 1 november 1946 werd
opgericht. De leden werden aangeduid als
de Vrije. Roeren,- Voozltter.en-dr1jvende
kracht van cie BVL was H. Koekoek, toen
nag lid van de CHU en binnen die partij een
bestuursfunctie vervuilend op plaatselijk niveau. De Boerenpartij keerde zich togen de
maatregelen, die vanuit Den Haag werden
genomen om de landbouw te reorganiseren.
De protesten richtten zich vooral tegen het
Landbouwschap.
Indien men een onderscheid maakt tussen
BVL én Boerenpartij, is het niet duidelijk
wanneer precies de Boerenpartij werd opgericht, if ieder geval nam de Boerenpartij In
1958 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen
(in vier Gelderse gemeenten) en aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten (In
Gelderland). Vanaf 1959 heeft de Boerenprtij deelgenomen aan de verkiezingen voor de
Tweede Kamer, In 1959 in samenwerking
met de Partij voor Landbouw en Middenstand. Bij de verkiezingen zijn de resultaten
voor de Boerenpartij zeer wisselend geweest:

stemmen
1959
1963
1967
1971
1972

39.423
133,231
327.953
69.656
143.247

0/0
0,7
2,1
4,7
1,1
1,9

zetels
.

3
7
1
3

Uit de verkiezingsresultaten van 1967 bleek
duidelijk dat de Boerenpartij haar electorale
aanhang voor een belangrijk deel in de steden vond. Daardoor kan de Boerenpartij
niet worden beschouwd als een partij uitsluitend van en voor het platteland. De Boerenpartij heeft herhaaldelijk te kampen gehad
met Interne conflicten, Zo viel de in 1967 gekozen zeverimansfractle in 1968 in drie fracties uiteen;
D'66 is ontstaan uit een streven naar vorming van een plaatselijke' Amsterdamse
partij. De eerste initiatieven zijn uitgegaan
van P. R, Baehr en E. C. Visser, Al vrij
spoedig werd H. A. F. M. 0. van Mierlo bij
de plannen betrokken. Geen van hen bezat
partij-politieke ervaring. Naar aanleiding
van hat huwelijk van prinses Beatrix met de
heer Von Amsberg raakte J. P. A. Gruijters, lid van de Amsterdamse gemeenteraad
voor de- VVD, In conflict met zijn partij. Hij
trad uit de VVD en sloot zich aan bij het
trio Van Mierlo-Baehr-Visser, Dit kwartet
nodigde negen andere Amsterdmmers uit
voor een bespreking, die op 30 april 1966
plaatsvond, Daar werd besloten een poging
te wagen een nieuwe landelijke partij op te
richten. Twee personen trokken zich onmiddellijk -terug en de resterende elf breidde
zich door coöperatie
waarbij gestreefd
werd naar een regionale spreiding
uit tot
een groep van 44 mensen.
Deze 44 personen kunnen worden beschouwd
als de oprichters van D'66, '5, J. G,odschalk
heeft en onderzoek gedaan naar de politieke achtergrond van . deze groep. Van hen
waren 25 actief lid geweest 'van een politieke partij: 16 VVD, 7 PvdA, 1 PSP en 1
CULT. Twintig van hen hadden bij de drie
voorafgaande verkiezingen steeds op dezelfde partij gestemd: 13 VVD, 6 PvdA en 1
PSP. Op basis van deze cijfers kan worden
gesteld dat voormalige leden/kiezers van
VVD en PvdA een belangrijke rol hebben
gespeeld bij de oprichting van D1 66, Toch
meen & dat D'66 niet kan worden
schouwd als een afsplitsing van VVD en/of
PvdA, In ieder geval zijn geen groepen uit
'die partijen 'als zodanig opgegaan in D'66.
Het zou Interessant zijn na te gaan in hoeverre Ideeën uit de vooroorlogse VrijzinnigDemocratische Bond een rol hebben gespeeld bij de oprichting van D1 66, al dan niet
met VVD en PvdA als tussenstation.
Op 15 september 1966 richtte D166 zich met
een appèl tot 'iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van on-
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ze democratie'. D'66 streefde naar Ingrijpende staatsrechtelijke hervormingen (afschaffing van de Eerste Kamer, verkiezing van
de Tweede Kamer op basis van een districtensysteem, rechtstreekse verkiezing van de
minister-president enz.), naar democratisering van de samenleving en naar de vorming van een nieuw partijensysteem door
'ontploffing' van de bestaande partijen. Dogmatisme in de politiek moest worden vervangen door pragmatisme.
D'66 werd op 15 november 1966 formeel opgericht. De partij boekte aanvankelijk grote
electorale süccessen: zeven zetels in de
Tweede Kamer In 1967 en elf In 1971. Bij de
verkiezingen van 1972 liep dit terug tot zes
zetels en bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1974 verdween de electorale aanhang van D'GG vrijwel geheel. Deze
achteruitgang Is mede veroorzaakt door een
conflict binnen de partij over de mate van
samenwerking; met oL, aansluiting bij de
PvdA
Samenvatting énconöttwle
..M deze reeks Vnv1er artikelen Is een p0ging, gedaan de -farhllle-ddrsprong' na te
gaan •van de -politieke partijen, die op het
ogenblik In de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. -Het is geen partijen-geschiedehis;
daarvoor was de opzet te beperkt. Evenmin
is gestreefd naar volledigheid; ruim honderd
landelijke politieke partijen (organisaties
die als zodnig deelnamen aan verkiezingen
voor de Tweede Kamer) zijn door mij niet
genoemd, laat staan in de schema's vereen belangrijker lacuêrkt. Bovendien
ne — is niet ingegaan op de pogingen tot
vorming van een samenwerkingsverband of
fusie tussen de drie progressieve partijen
(PvdA, D'66 en PPR in een Progressieve
Volkspartij) en tussen de drie grote confessi,önele partijen (ARP, CHU en KVP in het
Christen-Democratisch Appèl of CDA). In
het geval van het CDA zijn die pogingen
hardnekkiger gebleken dan in dat van de
Piogressieve Volkspartij, maar ik zie vooralsnog geen aanleiding de schema's voor de
katholieke en de protestants-christelijke
stromingen ineen te. laten vloeien.
Van de behandelde_partijen Is de ARP de
oudste (1879) en de RKPN de jongste (1972).
In de bijna honderd daartussen liggende jaren heeft een zeer groot aantal politieke
partijen naar de gunst van de kiezer gedongen. In elk der vier stromingen Is een 'moeder-partij' aan te wijzen:
protestants-christelijke stroming: AntiRevolutionaire Partij (1879)
socialistisch/communistische stormfng: Sociaal-Democratische Bond (1885)
liberale stroming: Liberale Unie (1885)
katholieke stroming: Algemeene Bond
(1904).
In elk der stromingen Is driftig gesplinterd
en afgescheiden, terwijl het aantal fusies beperkt is gebleven. In de protestants-christelijke stroming (schema's 1 en 7) ontstond
naast en tegen de als Gereformeerd be.
schouwde ARP een aantal meer Hervormde
partijen. Door middel van twee fusies werden die Hervormde partijen In 1908 verenigd
tot. de CHU. Eén van de belangrijkste poli$leke verschillen tussen ARP en CHU was
-
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verwerping Van Kuypers antithese. Dit
*tsch11 werkt tot cp heden door; een deel
ti de huidige moeilijkheden bij de vorming
n het CDA is hierop terug te voeren.
kig ast ARP en CHU zijn in deze stroming
Wee te onderscheiden groepen van partijen
Otstaan. Aan de ene kant een groep progressieve partijen. Als voorbeeld van deze
groep. Is, de In 1926 opgerichte Christen-DefltbcrtIsche Unie behandeld, die In 1946 is
opgegaan Ip de PvdA. Tot dee groep zou
ook de in 1970 gevormde Evangelische SolidarItitspartIj kunnen worden gerekend. De
ES? heeft echter weinig politieke betekenis
gehad. Aan de andere kant een groep partijen, die ontstond op basis van theologische
conflicten met de AR?. Het ging om handhaving of Interpretatie van geloofsartikelen:
voor de SGP art3 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en -voor het GPV art, 31 van
de Dordtse Kerkorde.
In de socialistisch/communistische stroming
(schema's 2 en 9) heeft het sectarisme
hoogtij gevierd. Uiteindelijk is hieruit een
aantal duidelijk te onderscheiden groeperingen ontstaan. Aanvankelijk ging de strijd
om het- al dan niet bewandelen van de 'parlementaire Weg'. Door het oprichten van de
SDAP ontdeden de sociaal-democraten zich
van de anarchistische stromingen. Daarna
ging het
evenals In de protestants-christelijke stroming
m de- interpretatie van
geloofsartikelen, in dit. géval de leerstellingen van Karl Marx. Deze strijd leidde in
1909 ot de fsplitsirig van de Socidal Demo
cratische Partij, die later de Communistische Partij zou worden. Hierdoor ontstond
een overzichtelijke situatie met een SDAP in
de Tweede Internatioa1e en een C-PH in de
Derde Internationale. Binnen elk van deze
partijen kwam echter een vleugel op, die
wederom een discussie begon over het al
dan niet bewandelen van de 'parlementaire
weg'. Deze revolutionair-socialistische vleugels scheidden zich af (RSP uit de CPH en
OSP uit de SDAP) en vonden elkaar In de
RSAP, die deelnam aan de voorbereiding
van een Vierde (Trotskistische) - Internationale.
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen In deze stroming aanvankelijk slechts een communistische en een socialistische partij terug: CPN en PvdA. Dok nu ontstonden weer
vleugels in beide partijen, die zich niet wilden of konden handhaven binnen hun partij,
Zij vonden elkaar in de PSP, die men
zeker in haar huidige opstelling
zou kunnen
zien als een revolutionair-socialistische Partij. Tenslotte leidde de overwinning van
Nieuw Links in de PvdA tot de afsplitsing
van DS'70. Hoewel duidelijk afkomstig uit
de socialistisch/communistische stroming,
zou men plaatsing van DS'70 binnen die
stroming kunnen betwisten.
De liberale stroming (schema's 4 en 8)
heeft vooral vóór de Tweede Wereldoorlog
vele schisma's gekend. In principe ging de
strijd steeds tussen -een meer vooruitstrevende en een meer behoudende groep, vooral op sociaal-economisch terrein. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de
behoudende groep georganiseerd in' de Liberale Staatspartij, de vooruitstrevende groep
in de Vrijzinnig-Democratische Bond. Na de
-
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oorlog ging de VDB op In de PvdA en ontstond de VVD als een nieuwe partij In de liberale stroming. Hoewel de VVD interné
spanningen en conflicten heeft gekend en
nog kent, Is het niet tot belangrijke afsplitsingen gekomen.
Tenslotte de katholieke stroming (schema's
3 en 6). De vooroorlogse situatie was eenvoudig: hoewel er enkele afsplitsingen van
de 'moeder-partij' (Algemeene Bond, later
omgedoopt tot RKSP) zijn geweest, waren
ze alle kwantitatief onbelangrijk en zijn ze
alle mislukt. Bij het handhaven van de politieke eenheid onder de katholieken heeft de,
druk van de kerkelijke hiërarchie een belangrijke rol gespeeld. Dit gold ook voor de periode direct na de Tweede Wereldoorlog:
Welters avontuur met de Katholiek Nationale Partij kwam onder druk van de bisschop'
pen (het Mandement van 1954) tot een emde. Vanaf de jareh '60 was de steun van de
R.K. Kerk voor,, de KVP- echter niet meer
Iets vanzelfsprekends- en de afgescheiden
PPR en RKPN hebben op dit punt weinig Of
geen moeilijkheden ondervonden,
Zowel PPR als RKPN zijn nieuve verschijnselen In de Nederlandse partijconstellatie.
Het nieuwe van de PPR Was niet. .dat zij
ontstond uit de afscheiding van èendeel van
dat as vóór
de vooruitstrevende vleugel
de oorlog ook al eens gebeurd-- maar dat
de afgescheiden partij In haar naam en In
haar program niet meer de term katholiek
gebruikte. Dit opende de weg voor niet-katholieken, die vanuit, een christelijke Inspiratie een radicale politiek voorstaan; Hoewel
de electorale aaifhãn vandPR voor een
belangrijk deel uit katholieken bestaat, Is
het de vraag of deze partij nog tot deze
stroming moet worden gerekend. De RKPN
is een nieuw verschijnsel omdat -dèze op, basis van interpretatie-verschillen van geloofsdat
'artikelen is ontstaan; dit patroon
binnen de protestants-christelijke stroming
is uitzonderlijk voor de
het normale is
katholieke stroming.
Wanneer we de schema's van de vier stromingen naast elkaar legn, kan een aanzet
worden gegeven tot bentwoordlng van dé
vraag of er sprake is van partijvernieuwing.
De jaren 1966 t/m 1968 werden In dit opzicht zonder enige twijfel gekenmerkt door
een streven naar vernieuwing. De resultaten
zijn tot op heden niet Indrukwekkend. Het
idee van' een Progressieve Volkspartij
(PvdA, D'66, PPR) is wel ongeveer opgegeven en de discussies over vorming van het
CDA (ARP, KVP, CHU) blijven moeizaam
verlopen. Van de nieuw gevormde partijen
heeft de ESP geen enkele betekenis meer en
DS1 70, D1 66, PPR en RKPN hebben een beperkte electorale aanhang: geen van die
partijen heeft de 5% gehaald.
Was er dan sprake van partijvernieuwing
direct na de Tweede Wereldoorlog?
In het voorgaande artikel heb ik gesteld dat
de enige wezenlijke vernieuwing het ontstaan van de PvdA was als een gematigde
en brede socialistische doorbraakpartij,
waaraan behalve de SDAP ook liberale, protestants-christelijke en katholieke groeperingen deelnamen. 'De band tussen godsdiensti-

-

• geovertuiglgen partijvoorkeur Is nu Inderdad aanzienlijk losser dan voor de oorlog,
maar deze 'dOorbraak' Is eerder het gevolg
van de secularisatie dan van het optreden
van de PvdA De bedoelde gematigdheid is
door de overwinning van Nieuw Links niet
gerealiseerd. En Is de PvdA die bredere
volkspartij geworden waarin zij zich zou onderscheiden van de SDAP? Gezien de omvang van de electorale aanhang Is dat twijfelachtig. Tussen de twee wereldoorlogen
schommelde die aanhang voor de SDAP tussen 20% en 25%; voor de PvdA die méér
groeperingen omvatte dan de SDAP alleen
ligt dat percentage tussen 25 en 30 (met
als enige uitschieter 32,71/a In 1956).
Om een wezenlijke partij-politieke' verandering te ,vinden, die alle stromingen beroerde,.
moeten we veel verder In het verleden teruggaan: tot de jaren '90 van de vori ge
eeuw. Vooral naar aanleiding van .Taks
voorstellen tot uitbreiding van het kiesrecht
ontstond een totaal nieuwe groepering der
partijen In Nederland. Zondete beweren
dat deze dè oorzaak waren, 'hebben ze zeker
bijgedragen'. tot:
~ Ik-ééii splitsing In cle liberale stroming, die
, Ieiädq, tot de afschiding van de radicale
vleugel
Vrijz1nnig-DemocratIse
Bond;
de 'scheiding der geesten' in de protestants-christelijke stroming, die na korte tijd
een concrete vorm kreeg door het ontstaan
Van de, CHU naast en tegenover de ARP;
de definitieve keuze In dé socialistische
/communistische stroming voor de 'parlementaire weg door de vorming van de
SDAP en de daarmee gepaard gaande uitstoting van anarch1stishe en' revolutionairsoclalWtische vleugels;
de versterking van de wll"en het creëren
van mgelljkheden tot eigen partijvorming
In de katholieke stroming.
ik. wil niet beweren dat er, wat betreft de
partij-politieke constellatie, sedert 1900 niets
veranderd Is, maar wellicht Is het minder
dan men geneigd zou zijn te vermoeden.
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Noot
Dank zij een subsidie van de Nederlandse
Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek (Z,W.O,) en steun van de Rijksuniveritèit Groningen wordt sedert september 1973 aan het Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen onderzoek verricht naar ontstaan en ontwikkeling, van de politieke partijen in Nederland.
Binnen het kader van dit onderzoek ben ik
bezig met een boek over het ontstaan van
die partijen, dat in de loop van het volgende jaar zal verschijnen bij Van Loghum Slaterus. Deze serie artikelen is een kort uittreksel van het boek. Drs, D. F. J. Bosscher
heeft de tekst van dit artikel kritisch doorgenomen. Mejuffrouw C. C. de Beer, documentaliste van het Studie- en Documentatiecentrum, heeft voor mij materiaal verzameirL
i&* .1k hen srkentellik.
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